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127. 
На основа член 12 од Уредбата за изменување 

и дополнување на Уредбата за организацијата и 
работењето на Извршниот совет („Службен весник 
на НРМ" бр. 24/62), Секретаријатот за законодав-
ство и организација на Извршниот совет издава 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 
НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И 

РАБОТЕЊЕТО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

кој гласи: 
На основа член 75 став 3 од Уставниот закон, 

Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Извршниот совет, како извршен орган на На-

родното собрание ги врши политичко-извршните 
работи од надлежноста на Републиката, во рамките 
и на основа Уставот, законите и другите акти на 
Народното собрание, а на начин1 утврден со оваа 
уредба. 

Извршниот совет ги врши само оние управни 
работи што се ставени изречно со прописите во 
негова надлежност. 

Член 2 
Извршниот совет се грижи за извршување на 

сојузните закони и другите акти на Сојузната На-
родна скупштина, републичките закони и другите 
акти на Народното собрание а спрема републичките 
органи на управата и републичките совети: ги врши 
правата и должностите утврдени со закон и оваа 
уредба. 

Поедини свои членови Советот може да ш по-
ставува за државни секретари и секретари во Со-
ветот. 

Во вршењето на функциите на државни се-
кретари и секретари во Извршниот совет, члено-
вите на Извршниот совет ги имаат само правата и 
должностите одредени со Законот за државната 
управа. 

Член 3 
Извршниот совет за својата работа колективно 

му одговара на Народното собрание. 
Извршниот совет му одговара на Народното 

собрание и за извршување Па политиката која по) 

неговите смерници Ја спроведуваат републичките 
органи на управата и советите-

Државните секретари, секретарите на репуб-
личките совети и секретарите во Извршниот совет 
и старешините на другите самостојни републички 
органи на управата, одговорни се непосредно на 
Народното собрание за работата на соодветните ор-
гани на управата односно републичките совети во 
рамките на овластувањата што им се дадени со 
закоп на републичките органи на управата односно 
советите. 

Член! 4 
Извршниот совет се состои на јмалку од, девет 

члена, кои согласно члеа 76 став 1 од Уставниот 
закон ги избира Народното собрание од редот на 
членовите на Републичкиот собор. 

Извршниот совет може да му предложи На На-
родното собрание да го зголеми или намали утврде-
ниот број членови на Советот. Тој може на Н а -
родното собрание да му предложи да разрешува 
или избира одделна членови на Советот. 

Член 5 
Државните секретари, старешините на репуб-

личките органи на управата кои имаат положба 
на државен секретар и секретарите во Советот кои 
не се членови на Советот, кога на дневен ред е 
прашање од нивниот делокруг, учествуваат на сед-
ниците на Советот со права на член на Советот. 

Член 6 
Во вршење работите од својот делокруг, д р ж а в -

ните секретаријати, републичките совети и секре-
таријатите на Извршниот совет спрема Извршниот 
совет и другите државни органи, установи и орга-
низации имаат исти права и должности. 

Државните секретари, секретарите нк репуб-
личките совети и секретарите во Советот имаат 
право во рамките на делокругот на државните се-
к р е т а р у ати, републичките совети односно секре-
таријатите На Советот, на Советот да му поднесу-
ваат нацрти на закони. Советот му предлага на 
Собранието предлози на прописи и други акти. 

Член 7 
За подготвување работите на Извршниот совет, 

Советот може да образува одбори. 
Извршниот совет може да овласти одделни од-

бори да вршат одредени работи од негова надлеж-
ност во склад со одредбите на оваа уредба. 

Извршниот совет може, з а одлучување по од-
делни: прашања од својата надлежност, да образу-
ва комисии. 
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Извршниот совет во Народното собрание го 
претставува Претседателот или еден од поа претсе-
дателите на Советот што ќе го определи Советот. 
Другите членови на Извршниот совет го претставу-
ваат Советот само дога Советот ќе ги овласти за 
тоа. 

Кога во Народното собрание и неговите до-
мови, одбори или комисии, се претресуваат пред-
лози на закони или други акти, Извршниот совет 
го претставува државниот секретар, секретарот ка 
републичкиот совет односно секретарот во Извр-
шниот совет во чиј делокруг спаѓаат соодветните! 
прашања, ако Извршниот совет за претставител не 
одреди член на Советот. 

Член 8 
Освен државни потсекретари во државните се-

кретари ј ати и во секретаријатите на Извршниот со-
вет, Советот може на положај државен потсекретар 
да го постави помошникот на секретарот на Из-
вршниот совет, заменикот секретар во Советот, ше-
фот на кабинетот на Претседателот на Советот, 
старешините на одделни републички органи на! 

управата, односно секретарите на републичките со-
вети, како и функционерите за вршење на други 
должности во Советот. 

Извршниот совет може да именува помошник 
на секретарот на Советот односно на срекрегарот 
на републички совет. 

П. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ 
И СЕКРЕТАР 

Член 9 
Извршниот совет има претседател, еден или 

повеќе потпретседатели и еден: секретар. 

Член 10 
Претседателот на Извршниот совет го претста-

вува Извршниот совет. 
Претседателот на Извршниот совет ги потпи-

шува указите за прогласување на законите, уред-
бите и другите акти што ги донесува Извршниот 
совет. 

Член 11 
Во случај на отсутност или подолготрајна бо-

лест, Претседателот на Извршниот совет го заме-
нува потпретседателот на Советот, односно членот 
на Советот, што ќе го одреди Советот. 

Член 12 
Претседателот на Извршниот совет има свој 

кабинет. 

Член 13 
Извршниот совет на првата седница по изборот, 

од редот на своите членови избира потпретседа-
тели и секретар. Тие се избираат за времето за кое 
е избран Советот. , 

Пред изборот на потпретседателите, Советот од-
лучува колку потпретседатели ќе избере. Изборот 
на потпретседателите и на секретарот се р.рши на 
основа поединечни предлози. Предлози може да 
поднесува секој член на Советот, 

Ако има два или повеќе Кандидати, избран е 
оној кандидат што добил најголем број гласови. 

Советот може да ги разреши потпретседателите 
и секретарот и пред истекот на времето за кое се 
избрани. 

Член 14 
Потпретседателите вршат работи одредени со 

оваа уредба, како и работи што им ги одредува 
Советот. 

Потпретседателот што ќе го одреди Советот до-
несува решенија за службеничките односи на др-
жавните потсекретари за кои решава Советот. 

Член 15 
Секретарот на Извршниот совет ги подготвува 

седниците на Советот, се грижи за доставување 
заклучоците на Советот на републичките органи На 
управата, советите и другите државни органи и 
може од нив да бара извештаи и податоци за спро-
ведување на тие заклучоци, го чува државниот 
печат и оригиналните текстови: на законите, уред-
бите и другите прописи на Советот, ја води препи-
ската во името на Советот и врши други работи 
што му ги одредува Советот. 

Секретарот донесува решенија за службенички-
те односи на службениците што ги поставува Со-
ветот, освен решенија за службеничките односи на 
државните потсекретари; во името на Советот да-
ва согласност на решенијата за поставување на 
службеници во републичките органи на управата, 
односно советите за кои е предвидена согласност 
со Законот за јавните службеници и донесува дру-
ги решенија оа кои ќе го овласти Советот. 

Секретарот има право на наредбодател за из -
вршување на претсметката на приходите и расхо-
дите на Извршниот совет. 

Во случај на отсутност или спреченост на се-
кретарот на Советот, го заменува членот на Со-
ветот што Советот ќ е го одреди за заменик. 

Секретарот има еден или повеќе помошници 

III. РАБОТА НА СОВЕТОТ 

1. Седници 

Член 16 
Извршниот совет одлучува за работите од сво-

јата надлежност на седници, освен ако со оваа 
уредба за решавање на одделни работи не е пои-
наку одредено. 

Член 17 
Седниците На Советот ги свикува Претседате-

лот или потпретседателот на Советот. 
Седница ќе се свика и по барање на најмалку 

три члена на Советот. 
Со поканата за седница на членовите на Со-

ветот им се доставува и предлогот на дневниот ред 
на седницата. 

Нацртите на законите, општествениот план, бу-
џетот и уредбите што се донесуваат на основа по-
себно законско овластување и предлогот на днев-
ниот ред, им се доставуваат на членовите на Из-
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крпениот совет најдоцна осум дена пред седницата, 
а материјалите за секое друго прашање предло-
жено На дневниот ред најдоцна три дена пред 
седницата. 

Советот може да одреди еден постојанен ден 
за периодично одржување на своите седници. 

Член 18 
На седниците претседава Претседателот на Со-

ветот. 
Кога претседателот е отсутен, на седницана 

претседава еден од присутните потпретседатели, 

Член 19 
Дневниот ред на седницата го утврдува Извр-

шниот совет на предлог од Претседателот на Со-
ветот, односно потпретседателот кој претседава на 
седницата. 

Во случај на итност Советот може да одлучи 
на дневен ред да стави и прашање по кое на чле-
новите на Советот претходно низ им е доставен ма-
теријалот. 

За прашање што е предложено во дневниот ред, 
а по кое на членовите на Советот не им е доста-
вен материјалот во одредено време пред седницата 
согласно став 4 на член 18 на оваа уредба, може 
да се расправа на истата седница само ако по 
предлог на предлагачот тоа го одлучи Советот. 

Член 20 
Во текот на претресот или по завршениот пре-

трес Советот може да одлучи нацртот на закон, 
односно предлогот на пропис или друго прашање, 
да се симне од дневниот ред, а нацртот односно 
предлогот, да му се врати на подносителот (пред-
лагачот) на повторно разгледување или изработу-
вање нов нацрт односно предлог, или да го упати 
На одбор или комисија. 

Член 21 
Советот одлучува со мнозинство на гласовите 

на присутните членови. 
Гласањето е јавно и се врши со дигање рака 

или поименично. 

Член 22 
За седниците на Советот се води записник, што 

го содржи дневниот ред и заклучоците што се до-
несени по поедини прашања. 

Секој член на Советот има право да бара не-
говиот предлог и изјава да се внесат во записникот. 

За водењето на записникот се грижи секретарот 
на Извршниот совет. 

Секретарот на Советот е должен пред да почне 
наредната седница да им го стави записникот од 
претходната седница на увид на членовите на Со-
ветот. Ако На наредната седница ни еден член на 
Советот не стави забелешка на записникот, запи-
сникот го оверуваат претседателот на Советот од-
носно потпретседателот кој претседавал на седни-
цата и секретарот на Советот. 

Советот може да одлучи на седницата да се во-
дат стенографски белешки. 

Член 23 , 
Извршниот совет донесува правилник за ра-

ботата на седниците. 

2. Права и должноста на членовите на Советот 

Член 24 
Членовите на Извршниот совет имаат право И 

должност да присуствуваат на седниците на Со-
ветот и да учествуваат во претресувањето и гла-
сањето. 

Секој член на Извршниот совет може пред сед-
ницата или на седницата да предлага одделно пра-
шање да се стави на дневен ред. Предлогот ставен 
пред седницата се упатува до секретарот на Советот. 

Член 25 
Секој член на Советот за време на претресот на 

одредена точка на дневниот ред може да предлага 
изменување и дополнување на нацртите на пр>-
писите односно предлозите, како и да предлага 
одредено прашање да се симне од дневниот ред и 
да се упати на работа на одбор, комисија, државен 
секретаријат, републички совет или секретаријат на 
Советот. Овие права членовите ги вршат до става-
њето на одреденото прашање на гласање. 

Член 26 
Членовите на Советот имаат право и должност 

да учествуваат во работите на одборите и комиси-
ите чии се членови, да го претставуваат Извршниот 
совет во Народното собрание, неговите домови, од-
бори, комисиите на одборите и комисиите на домо-
вите на Народното собрание, како и пред други 
установи и организации кога Советот за тоа ќе ги 
овласти. 

Членовите на Советот можат да учествуваат и 
во работата на одборите чии не се членови, но не 
можат да учествуваат во гласањето. 

Член 27 
Државните секретари, старешините на репуб-

личките органи на управата што имаат положај на 
државен секретар како и секретарите во Изврш-
ниот совет што не се членови на Советот, имаат 
право и должност да присуствуваат на седниците 
на Извршниот совет кога на дневниот ред се на-
оѓаат прашања од делокругот на државниот секре-
таријат, односно секретаријатот на Извршниот со-
вет, и да учествуваат во претресувањето и одлу-
чувањето по тие прашања. 

Истите права и должности ги имаат и држав-
ните потсекретари што се поставени за заменици 
на државен секретар. Тие можат да учествуваат во 
одлучувањето само ако на седницата не присус-
твува државниот секретар што го заменуваат. 

Член 28 
Кога државните секретари и државните потсе-

кретари по налог или овластување од Извршниот 
совет во Републиката вршат должност во рамките 
на делокругот на републичката државна управа, 
тие имаат права и должности што се утврдени за 
членовите на Советот со оваа уредба. 

3. Прописи и други акти на Советот 

Член 29 
Своите.правни*акти Советот ги донесува во вид 

на уредби, одлуки, упатства и решенија. 
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Советот може да донесува и заклучоци и: об-
јаснувања. 

Сите овие акти се утврдуваат во писмена 
форма. ѕ 

Член 30 
Со уредба Советот донесува општи одредби за 

извршување на републичките закона, како и за 
извршување на сојузните закони, на сојузните 
уредби и на републичките општи закони само ако 
за тоа е овластен со закон или уредба. 

Со уредба се пропишува организацијата и ра-
ботењето на Советот, организацијата на републич-
ките државни секретаријатот и републичките со-
вети и основањето и организацијата на самостој-
ните републички органџи на управата и самостој-
ните установи што ги основа Советот и се утврду-
ваат општи начела за организацијата и дејствува-
њето на органите на управата на народните одбо-
ри и самоуправните установи што ги основало На-
родното собрание. 

Советот донесува одлука кога тоа е предвидено 
со закон! или уредба, кога решава за одделни пра-
шања и мерки од општо значење, како и за други 
прашања од општо значење што не се регулираат 
со уредби и упатства. Советот во форма на одлука 
донесува и акти за распуштање на Народното со-
брание во случај на несогласност на домовите, за 
распишување избори за Народното собрание, за 
распишување избори на народен одбор на околија, 
односно околиски собор или собор на производите-
ли на народен одбор на околија и за групно поми-
лување. 

Со упатство за извршување на прописи се ут-
врдуваат правила за постапувањето и работењето 
на републичките органи на управата за вршење на 
управни работи од страна на тие органи, за орга-
низирање извршувањето на законите и прописите 
на Извршниот совет. 

Советот со решение одлучува за наз качувања, 
именувања и разрешувања, за одделни конкретни 
прашања, за давање согласност на акти на други 
органи, установи и организации, за поништување, 
укинување и задржување акти од други органи, 
установи и организации, за поединечни помилува-
ња, како и во други случаи предвидени со про-
писи. 

Член 31 
Советот донесува заклучок по начелни праша-

ња и ставови, за утврдување план за подготву-
вање прописи и други акти и мерки, за одредување 
смерници за работа на републичките органи на 
управата и советите, како и во други случаи во 
кои не одлучува со други акти-

Член 32 
Советот може со објаснување да ја утврдува 

смислата на одделни одредби од уредба. Ова об-
јаснување е задолжително. 

Член 33 
Освен актите кои задолжително ги потпишува 

Претседателот на Советот, прописите и другите ак-
ти, донесени на седница на Советот што се обја-
вуваат, ги потпишуваат Претседателот или пот-

претседателот на Советот кој претседавал на сед-
ницата и Секретарот на Советот; решенијата што 
не сѓ објавуваат ги потпишува Секретарот на Со-
ветот. ј 

IV. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН. 
НА РАБОТЕЊЕ 

1. О д б о р и 

Член 34 
Извршниот совет ги има следните одбори: 
1. Координационо одбор; 
2. Одбор за внатрешна политика; 
3. Одбор за општи стопански прашања; 
4. Одбор за општествен план; и 
5. Одбор за организационо-управни прашања. 
Советот може со одлука да образува и други 

одбори како и да ги соединува или укинува постој-
ните одбори. 

Член 35 
Составот и бројот на членовите на одборите го 

одредува Извршниот совет со одлука за именува-
ње на членовите на Одборот. 

Одлуката за именување претседател и членови 
на одборите се објавува во „Службен весник на 
НРМ". 

Член 36 
Координациониот одбор го сочинуваат претсе-

дателот, потпретседателите и секретарот на Сове-
тот, како и членови на Советот кои ги именува 
Советот. Претседателот на Извршниот совет е прет-
седател на Координациониот одбор. 

Претседателот и членовите на останатите од-
бори на Извршниот совет ги: именува Извршниот 
совет од редот на своите членови, републичките 
државни секретари, секретарите во Извршниот со-
вет кои раководат соодветни гранки односно обла-
сти на управата, а може да ги именува и од редот 
на републичките и сојузни наредни пратеници, ре-
публичките функционери, претставниците на Со-
јузот на синдикатите на Југославија и другите 
општествени организации и установи, вишите ре-
публички службеници и другите стручни лица. 
Претседателот мора да биде член на Советот. 

Член 37 
Ксординациониот одбор: 
1. се грижи за остварување на општата и еко-

номската политика на Народното собрание и Из-
вршниот совет и му предлага на Советот донесу-
вање на заклучоци и мерки за нивното спроведу-
вање; 

2. утврдува, во рамките на одлуките на Сове-
тот, начелни основи за изработка на закони, опште-
ствени планови, буџетот и други прописи; 

3. утврдува општи начела -за работата и вна-
трешната организација на републичките органи на 
управата и советите и ја усогласува нивната работа; 

4. претресува прашања што се однесуваат на 
општествениот систем и организацијата на држав-
ните органи и им дава на надлежните органи на 
управата смерници за работа во оваа област; 

5. ја оценува законитоста на работата на репуб-
личките органи на управата, републичките совети, 
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установите и организациите во однос на кои право 
на надзор врши Извршниот совет; 

6. ги утврдува одговорите на прашањата на неу-
редните пратеници; 

7. донесува, од името на Советот, решенија и 
одлута! по определени итни работи, персонални и 
други прашања од надлежноста на Извршниот со-
вет, за кои Советот ќ е го овласти; 

8. ја усогласува работата на органите на Со-
ветот; 

9. го утврдува предлогот на дневниот ред на 
седниците на Советот. 

Решенијата и одлуките од претходниот став се 
донесуваат како акти на Извршниот совет. 

Член 38 
Во делокруг на Одборот за внатрешна поли-

тика спаѓаат прашањата на внатрешната политика, 
правосудството, обвинителството, правобранител-
ството, имотноправните односи, како и другите пра-
шања од областа на внатрешната политика што не| 
спаѓаат во делокругот На другите одбори. 

Во делокруг на Одборот за општи стопански 
прашања спаѓаат прашањата на тековната еко-
номска политика, предлагањето мерки во поглед 
обезбедувањето стабилноста на стопанството, насо-
чувањето на стопанската практика, контролата на 
пазарот и ускладувањето на стоковно-паричните 
односи воопшто. 

Во делокруг на Одборот за општествен план 
спаѓа утврдувањето насоки за изработување на го-
дишниот и перспективниот републички општествен 
план, утврдувањето на нацртите на овие планови, 
прашањата во врска со остварувањето на репуб-
личкиот општествен план и со општиот развиток 
на стопанството, како и предлагање соодветни мерки 
на Извршниот совет за неговото извршување. 

Во делокруг на Одборот за организационо-
управни прашања спаѓаат прашањата на органи-
зацијата на државната управа и јавните служби, 
спроведувањето на системот на општественото упра-
вување, претресувањето на нацртите од изборните) 
•закони и законите што не опаѓаат во делокруг на 
друг одбор, општата управа, претресувањето на 
предлогот на републичкиот буџет, унапредувањето 
на работата, систематизацијата на работните места 
и стручното образование на службениците во др-
жавната управа како и прашањата од областа на 
службеничките односи. 

Член 39 
Во својот делокруг одборите ги вршат следните 

работи: 
1. претресуваат прашања од надлежноста на 

Извршниот совет и на Советот му предлагаат до-
несување соодветни заклучоци и мерки; 

2. претресуваат нацрти на закони и предлози 
на други прописи и акти што републичките органи 
на управата му ги поднесуваат на Советот и му до-
ставуваат свое мислење; 

3. на Советот му предлагаат донесување на соод-
ветни акти и преземање мерки во врска со него-
вото право на надзор над законитоста на работата 
на самостојните републички органи на управата и 
самостојните установи и организации; 

4. ја усогласуваат работата на соодветните ре-
публички органи на управата и им даваат смер-
ници за работа; 

5. во името на Советот даваат согласност на 
правилниците и другите акти на републичките 
органи на управата и самостојните органи и орга-
низации за кои е пропишана согласност на Советот, 
освен за оние акти за кои давањето на согласноста 
Советот го задржал за себе. 

Одборите можат, во својот делокруг да бараат 
од републичките органи на управата да подготват 
нацрти за одделни прописи и материјали по пра-
шања од делокругот на Одборот, како и извештаи 
за извршување на сојузните и републичките за-
кони и други прописи. 

Член 40 
Одборите на Советот соработуваат со надлеж-

ните одбори и комисии на Народното собрание. 

Член 41 
Одборите работат на седници. 
Претседателот на Одборот ја свикува и ја под-

готвува седницата, претседава на неа и се грижи 
за извршување на заклучоците. Претседателот во 
случај на спреченост, го заменува еден од члено-
вите на одборот што ќе го одреди одборот. 

Одборите донесуваат полноважни заклучоци со 
мнозинство гласови на присутните членови. 

Одборите донесуваат правилник за својата ра -
бота. 

Член 42 
На своите седници одборите ги повикуваат под-

носителите односно предлагачите на прописот или 
друг акт и старешините на другите републички 
органи на управа во чиј делокруг спаѓаат соодвет-
ните прашања, кои имаат право да учествуваат во 
расправањето. 

На своите седници одборите можат да ги пови-
куваат и државните секретари, секретарите на се-
кретаријатите на Извршниот совет, државните пот-
секретари и виши службеници и стручњаци за да-
вање објаснувања и мислења по одредени прашања. 

Секретарот за законодавство и организација 
може да присуствува на седниците на сите одбори 
кога се на дневен ред Нацрти на закони и други 
прописи, а Секретаријатот за општи стопански ра-
боти кога се на дневен ред прашања и прописи 
од областа на стопанството. Тие можат во согласност 
со претседателот на одборот, да ги овластат своите 
непосредни заменици да присуствуваат на седниците. 

Член 43 
Државните секретариј ати, републичките совети 

и секретаријатите на Извршниот совет се должни 
да го обезбедат извршувањето на заклучоците на 
одборите на Извршниот совет, да вршат определени 
стручни работи во рамките на својот делокруг и да 
приготвуваат нацрти на прописи и.други акти што 
ќе им бидат доверени. 

Одборите на Извршниот совет можат да об-
разуваат стручни комисии за разгледување на 
одделни прашања, за приготвување нацрти на за-
кони и други прописи и акти На Советот, ако се 
работи за прашања од делокругот на повеќе ре-
публички органи. 
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Член 44 
З а седниците на одборот се води записник во 

кој се внесуваат заклучоците донесени на седницата. 
Записникот го оверува претседателот. 

2. К о м и с и и 

Член 45 
Извршниот совет ги има следните постојани 

комисии: 
1. Административна комисија и 
2. Комисија за помилувања, 
Советот може со одлука да основа и други: 

постојани комисии. 
Постојаните комисии се основаат, соединуваат 

и укинуваат на истиот начин како и одборите на 
Советот. 

Претседателот и членовите на постојаните ко-
мисии ги именува Извршниот совет од редот на 
своите членови, а одделни членови можат да сеј 
именуваат и од редот1 Иа сојузните и републички 
народни пратеници, стручните лица и претставни-
ците на одделни установи и организации. 

Членови на Административната комисија и Ко-
мисијата за помилувања се именуваат само од ре-
дот на членовите на Советот. 

Член 46 
Административната комисија врши работи од 

надлежноста на Извршниот совет и донесува реше-
нија во управната постапка и други конкретни ре-
шенија во работите од надлежноста на Извршниот 
совет што ќе ги одреди Советот со своја одлука. 

Член 47 
Комисијата за помилувања ги проучува и при-

готвува предлозите на Извршниот совет за групни 
помилувања, како и предлозите за поединечна по-
милувања. 

Решението за поединечно помилување е доне-
сено ако со предлогот на Комисијата за помилу-
вања се согласи претседателот, односно овласте-
ниот потпретседател на Советот, а го потпишува 
претседателот односно овластениот потпретседател 
на Советот. 

Член 48 
Во поглед начинот на работата и решавањето 

на комисиите важат одредбите на оваа уредба за 
начинот на работа и решавање на одборите. 

Решението на Комисијата го потпишува прет-
седателот на Комисијата. 

Член 49 
Извршниот совет може да образува повремени 

комисии за приготвување одделни прашања, како( 
и за вршење други работи од својата надлежност. 

Извршниот совет може да ги, овласти повреме-
ните комисии да поднесуваат решенија од надлеж-
ност на Советот. 

Делокругот и овластувањата на повремените 
комисии се утврдуваат со актот за нивното осно-
вање. 

Член 50 
Претседателот и членовите на повремените ко-

мисии ги именува Извршниот совет од јгедот на 
своите членови. Членови на повремените комисии 

Извршниот совет може да именува и од редот на 
другите граѓани што можат да придонесат за ра-
ботата на комисијата. 

Претседателот на повремената комисија мора 
да биде член на Извршниот совет. 

3. Стручни совети на Советот 

Член! 51 
Извршниот совет како свои советодавни органи 

за поедини области може да образува стручни со-
вети. 

Претседателот и членовите на стручните совети 
ги именува Извршниот совет од редот на претстав-
ниците на општествените организации и установи и 
стручните здруженија, како и од редот на јавни 
работници и истакнати стручни лица. 

Делокругот и начинот на работата Иа советите 
се утврдува со уредба. Со уредба може да се утврди 
за кои прашања е потребно задолжително да се 
бара мислењето на стручниот совет. 

Член 52 
Стручните с о в е т на Извршниот совет се долж-

ни, по барање на одборите и комисиите на Народ-
ното собрание, како и одборите и комисиите на 
Извршниот совет, да даваат мислења и предлози 
по одделни прашања од нивниот делокруг. 

Одборите и комисиите на Извршниот совет 
заедно со своите предлози му го поднесуваат на! 
Советот и мислењето на надлежниот стручен совет, 
ако не се сложат со неговото мислење. 

V. ПОСТАПКА ПРИ ПОДГОТВУВАЊЕТО 
НА ПРОПИСИ И ДРУГИ АКТИ 

Член 53 
Нацртите на законите што се изработуваат во 

надлежниот државен секретаријат, републички со-
вет односно секретаријат на Извршниот совет, др-
жавниот секретар, секретарот на републичкиот со-
вет, односно секретарот во Извршниот совет (под-
носител на нацртот) му ги поднесува на Советот за 
утврдување конечен текст на предлогот на законот 
што Советот му го упатува на Народното собрание. 

Предлогот за донесување прописи или друга 
акти на Советот му ги поднесува надлежниот др-
жавен секретар, секретарот на републичкиот совет, 
односно секретарот во Извршниот совет (предлагач). 

Н а надлежниот секретаријат, односно репуб-
лички совет, Извршниот совет може да му довери 
изработка на нацрт на закон и по своја иниција-
тива или по предлог на Секретаријатот, односно 
советот, да ги утврди начелата за изработка на 
нацртот на Законот, односно предлогот на друг 
акт, што го донесува Советот. 

Нацрт на закон) и предлози па прописи и други 
акти, што ги донесува Советот, на Советот може 
да му поднесува и секој член на Советот. 

Пред претресувањето на седницата на Советот 
нацртите и предлозите се претресуваат на седница 
на одборот, ако Советот, согласно со одредбите на 
оваа Уредба, не одлучи да ги земе веднаш во пре-
тресување. 
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Член 54 
Надлежниот републички орган на управата од-

носно советот е должен нацртите на законите и 
предлозите на прописите и другите акти што ги 
донесува Извршниот совет, пред да му ги поднесе 
на Извршниот совет, да им ги достави на мислење! 
на заинтересираните републички и околиски органи 
на управата, на соодветните органи на самостојните 
установи и организации (Републичкиот совет на; 
Сојузот на синдикатите, Републичката стопанска 
комора и ел.), а нацртите на законите и предлозите 
на прописите што ги применуваат судовите и на 
Врховниот суд на Н Р Македонија и републичкиот 
Јавен обвинител, Нацртите и предлозите на сите 
прописи што повлекуваат материјални издатоци од 
општествените средства мораат да му бидат доста-
вени на мислење и на Државниот секретаријат за 
работи на финансиите, а ако повлекуваат средства 
од републичкиот буџет за тековната година и на 
Секретаријатот за републички буџет и општа упра-
ва. Нацртите и предлозите на прописите што со-
држат прекршоци и казни за прекршоци, ќе се 
достават на Советот за прекршоци при Државниот 
секретаријат за внатрешни работи. 

Подносителот односно предлагачите од прет-
ходниот став ќе им одреди на органите примерен 
рок за доставување на мислењето. 

Откако од другите органи, установи и органи-
зации ќе ги прими мислењата и забелешките по 
доставениот нацрт односно предлог или истече од-
редениот рок во кој требало да му бидат доставени 
мислења и забелешки, републичкиот орган на упра-
вата односно советот го изработува конечниот текст 
на законот, односно предлог на прописот и истиот 
го доставува на Секретаријатот за законодавство и 
организација На Извршниот совет на мислење дали 
прописот е во согласност со правниот систем и на 
Државниот секретаријат за работи на финансиите 
на мислење дали се обезбедени финансиски сред-
ства за издатоците што се предвидуваат со нацртот 
односно предлогот. 

Ако поради забелешките на органите наведени 
во претходниот став надлежниот републички орган 
на управата односно советот го преработи или из-
мени ^првобитниот конечен нацрт на закон или! 
предлог на пропис или друг акт, тој е должен но-
виот нацрт да им го достави на мислење на соод-
ветните органи наведени во став 3 на овој член. 
Доколку не усвои начелни мислења или поважни 
забелешки што му биле доставени од овие органи, 
републичкиот орган на управата односно' совет, е 
должен да ги извести тие органи кои нивни начел-
ни мислења или поважни забелешки не ги усвоил 
и причините поради кои не ги усвоил. 

Доставувајќи му го на Извршниот совет својот 
конечен нацрт на закон односно предлог на пропис 
или друг акт, републичкиот орган на управата од-
носно совет, е должен на Извршниот совет да му 
го достави и мислењето на Секретаријатот за за-
конодавство и органиазција за тоа дали прописот е 
во согласност со правниот систем, како и мисле-
њето на Државниот секретаријат за работите на 
финансиите и на Секретаријатот за републички; 
буџет и општа управа за тоа дали се обезбедени 

потребните финансиски средства, а освен тоа да му 
ги изложи сите начелни и поважни забелешки 
што му биле доставени од органите* установите и 
организации во врска со нацртот што тој не ги 
усвоил, заедно со причините поради кои не ги ус-
воил. 

Подносителот на нацртот на закон, односно^ 
предлагачот на пропис или друг акт што го доне-
сува Извршниот совет може да бара нацртот одно-
сно предлогот итно да се земе во претрес. Во тој 
случај поднесителот односно предлагачот нацртот 
или предлогот му го упатува на Советот кој одлу-
чува по барањето за итен претрес. 

Нацртите на закони и предлозите на прописи и 
други акти, што му се упатуваат на одбор, односно) 
на Извршниот совет, едновремено му се доста-
вуваат и на Секретаријатот за законодавство и 
организација на Извршниот совет. Ако тие се о!дн 
несуваат на прашањата на организацијата на др-
жавната управа и службеничките односи му се до-
ставуваат едновремено и на Секретаријатот за ре-
публички буџет и општа управа, ако се однесуваат 
на установување надлежност на судови или на про-
пишување казнени одредби и па Секретаријатот 
за правосудна управа, а ако се однесуваат на пра-
шања од областа на стопанството и на Секрета-
ријатот за општи стопански работи. 

Член 55 
Републичките органи на управата односно со-

ветите, кои изработуваат и претресуваат нацрти на 
закони, односно прописи или други акти, како и 
органите кои во постапката за изработувањето на 
нацртите и предлозите соработуваат со давање ми-
слење и предлози, се должни прашањата од стру-
чен карактер, односно прашањата за техничко-
правното ускладување и обработување (формула-
ции и ел.) на нацртите, да ги расправаат во непо-
средна меѓусебна соработка не успорувајќи го из-
работувањето на нацртот, така што за решавање 
на седница на Извршниот совет да останат само 
спорните начелни прашања. 

Органите кои даваат мислење или забелешки 
по нацртите посебно се должни да го имаат пред-
вид положајот на подносителот на нацртот, односно 
предлагачот на прописот или друг акт, како од-
говорен републички орган за вршење на работите 
што му се ставени во делокруг. 

Член 56 
Кога ќе го прими нацртот на закон односно 

предлогот на пропис или друг акт што го донесува 
Извршниот совет, секретарот на Советот му го упа-
тува на надлежниот одбор на Советот на претресу-
вање и мислење. 

Член 57 
Одборот може да ги повика по потреба прет-

ставниците на републичките органи, установи, ор-
ганизации кои ставиле забелешки со кои не се 
сложил подносителот на нацртот односно предла-
гачот, да присуствуваат на седницата на која се 
расправа за Нацртот, односно прописот, и усмено да 
го изнесат своето мислење. 

Одборот, по правило, ќе расправа по сите на-
челни и други поважни забелешки на другите ор-
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гани, установи и организации со кои не се сложил 
предлагачот. 

Предлозите за изменување и дополнување на 
нацртите на закони односно предлозите што ги 
прифатил одборот и со кои се сложил подносите-
лот на нацртот односно предлагачот, стануваат со-
ставен дел на предлогот и се внесуваат во текстот 
на нацртот односно предлогот. 

Подносителот на нацртот односно предлагачот 
може да се сложи во согласност со заклучоците на 
одборот да изработи нов текст односно предлог. 
Одборот може да го овласти својот претседател да 
ја утврди конечната формулација на предлогот на 
одборот за изменување и дополнување на одделни 
одредби на нацртот односно предлогот. 

По завршената расправа одборот, преку секре-
тарот на Советот, му го доставува на Советот, за -
едно со текстот на нацртот односно предлогот ут-
врден според претходниот став, своето мислење! 
како и евентуалните предлози за изменување и до-
полнување на нацртот односно предлогот со кој 
подносителот на нацртот односно предлагачот не се 
согласил. 

Одборот може да одреди еден од своите чле-
нови на седницата на Советот да го изложи стано-
виштето на одборот. 

Член 58 
Ако предлогот што го претресува одборот се 

однесува на прашање што спаѓа во делокруг и на 
друг одбор, одборот што ги претресува прашањата 
е должен за тоа да го извести претседателот на 
другиот одбор и да побара мислење од него. Б а -
раното мислење може да го даде и претседателот, 
доколку за тоа го овласти одборот. По потреба од-
борите можат да одржуваат и заеднички седници 
за претресување на одреден нацрт или прашање. 

Одборот ќе побара мислење за предлогот и од 
определен член на Советот доколку предлогот се 
однесува на прашања што му се ставени во дол-
жност, а тој не е член на одборот што го претре-
сува предлогот. 

Член 59 
Кога од подносителот на нацртот на закон од-

носно од предлагачот на прописот прими нацрт на 
закон или предлог на пропис или друг акт со ми-
слење на одборот, секретарот на Советот му го упа-
тува на Извршниот совет. На ист начин секретарот 
ќе постапи и со нацртот На закон или предлогот 
кои му се поднесуваат непосредно на Советот со 
барање за итен претрес. 

Член 60 
Ако на седница на Советот се направени измени 

во предлогот на прифатени прописи и други прав-
ни акти, конечниот текст го утврдува Секретарија-
тот за законодавство и организација во соработка 
со предлагачот и го упатува на претседателот на 
надлежниот одбор. Претседателот на одборот пот-
врдува дека текстот на прописот одговара на за-

чепете на Советот. Ако дојде до р а з и д у в а њ е 
во поглед конечниот текст, за тоа одлучува Из-
вршниот совет. 

Утврдениот текст секретарот за законодавство 
и организација му го доставува на Секретарот на 
Советот на потпис. 

Член 61 
Одборите и старешините на републичките ор-

гани на управата, односно советите во чиј дело-
круг спаѓа приготвувањето на нацртите на прописи 
и други акти што по својата природа се такви што 
треба да се зачува тајна, се должни да се грижат 
и одговорни се за зачувување на тајната. Тие мо-
ж а т да определат во поглед на приготвувањето на 
овие акти да се отстапи од поодделни одредби на 
оваа Уредба што се однесуваат на постапката за 
барање мислење од другите органи На управата, 
организации и установи и прописот непосредно да 
му се упати на Извршниот совет. 

Член 62 
Секретарот за законодавство и организација 

дава налози за објавување на прописите на Из -
вршниот совет и републичките органи на управата 
односно советите и на другите Нивни текстови во 
„Службен весник на НРМ". 

Објавувањето на исправки во прописите, ако 
објавениот текст не е истоветен со оригиналот, го 
одобрува секретарот на Извршниот совет. 

Ако секретарот за законодавство и организација 
установи дека одделни прописи или други акти на 
државен секретаријат или друг републички орган 
на управата односно совет, не се во согласност 
со закон или пропис на Сојузниот извршен совет, 
Извршниот совет или со прописите на сојузните 
органи на управата, ќе му укаже на оваа несоглас-
ност на Извршниот совет, кој може пред донесу-
вањето конечна одлука да го запре објавувањето 
на актот во „Службен весник на НРМ". 

ЧГ1. ВРШЕЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ СПРЕМА РЕПУБЛИЧ-

КИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ОДНОСНО 
СОВЕТИТЕ 

Член 63 
Покрај правата и должностите што му се одре-

дени со Законот за државната управа, Извршниот 
совет спрема републичките органи на управата и 
републичките совети има права и должности што 
се утврдуваат со оваа Уредба. 

Член 64 
Кога републичките органи на здравата односно 

советите се овластени за донесување прописи, Из-
вршниот совет може да утврди начела кон кои тие 
се должни да се придржуваат при изработувањето 
на прописите, како и за роковите во кои се должни 
да ги донесат прописите. 

Ако републичкиот орган на управата односно 
совет е овластен да донесе пропис во согласност со 
друг орган На управата односно совет, а согласност 
меѓу нив не биде постигната, Извршниот совет за 
решавање на спорните прашања ќе им одреди смер-
ници кон кои се должни да се придржуваат. 
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Член 65 
Извршниот совет може, согласно одредбите на. 

Законот за државната управа, да укине или да 
поништи прописи или други акти на републичките 
органи на управата односно советите донесени вон 
управната постапка, ако се во спротивност со за-
кон или со прописите на Сојузниот извршен совет 
и Советот. 

Член бб 
Извршниот совет може да побара од републич-

ките органи на управата односно советите извеш-
таи за нивната работа, како и извештај за извр-
шувањето или положбата во извршувањето на од-
редена работа од делокругот на тие органи. 

На републички орган на управата односно со-
вет Извршниот совет може да му наложи да ја 
испита положбата во одредена дејност, да проучи 
одредено прашање или да изврши одредена работа 
од својот делокруг во одреден рок и за тоа да му 
поднесе извештај. 

Советот може да ја земе во претрес положбата 
во поедини републички органи на управата односно 
совети и на основа претресот да одреди мерки и 
задачи што се должни тие да ги преземат за извр-
шување на работи што со закон и други прописи 
се ставени во нивен делокруг. 

VII. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖ-
НОСТИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И РЕПУБ-
ЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ОДНОСНО 
РЕПУБЛИЧКИТЕ СОВЕТИ СПРЕМА НАРОДНОТО) 

СОБРАНИЕ 

Член 67 
Државниот секретар и секретарот во Извршни-

от совет, односно секретарот на републички совет, 
што на Советот му поднел нацрт на закон, учеству-
ва како претставник на Извршниот совет во рабо-
тата на одборите и домовите на Народното собра-
ние. Советот може да одреди за свој претставник и 
друг член: на Советот, секретар во Советот, секре-
тар на друг републички совет или државен пот-
секретар. 

Член 68 
Државните секретари и секретарите во Изврш-

ниот совет односно секретарите на републичките 
совети даваат во Народното собрание одговори на 
прашањата на народните пратеници, доколку Сове-
тот инаку не одреди. 

За составување одговори на интерпелации На 
народни пратеници по прашања од надлежноста на 
Советот, се грижи надлежниот одбор на Советот. 

Член 69 
Извршниот совет задолжително упатува свои 

повереници кога на седница на одбор, дом или за-
едничка седница на домовите се претресува пред-
лог на закон или друг акт што го поднел Советот. 
Извршниот совет ќе упати повереници и во други 
случаи кога тоа ќе го побара домот, одборот или 
претседателот на Собранието, или кога Советот сме-
та дека тоа е потребно. 

Поверениците се одредуваат од редот на ви-
шите службеници и други стручни лица на репуб-
личките органи на управата односно советите. 

Поверениците ги именува Секретарот на Со-
ветот на предлог на државниот секретар односно 
секретар во Извршниот совет или секретарот ча 
републичкиот совет во чиј делокруг спаѓаат пра-
шањата од соодветната област. Освен повереници 
можат да се одредат и одделни стручни лица кои 
ќе присуствуваат * на седницата на одборот, на до-
мот, или на заедничката седница на домовите. 

Секретарот на Секретаријатот за законодавство 
и организација на Извршниот совет е постојанен 
повереник во законодавните одбори на обата дома 
на Народното собрание. 

Член 70 
Повереникот дава обавестувања за предлозите 

на закони и други акти и по другите прашања што 
одборот или домот ги претресува. Пред одборот по-
вереникот може да го изнесе ставот на Извршниот 
совет по одредени прашања или да го изложи 
своето мислење. 

Повереникот може да предложи одборот да го 
одложи на одредено време решавањето на одделни 
прашања, за да би се запознал Извршниот совет 
со предложеното решение. 

Повереникот е должен да бара од Извршниот 
совет упатства по прашања од начелен или општ 
Политички значај по кои Извршниот совет порано 
ме зазел став. 

Поверениците во разните одбори на Собранието 
се должни да соработуваат и својот став да го ус-
кладувааи по заедничките прашања што се претре-
суваат во одборите. 

Член 71 
Ако на седница на одборот присуствува прет-

ставник на Извршниот совет и повереник, ставот 
На Извршниот совет по прашањето што се претре-
сува пред одборот го изнесува претставникот на 
Извршниот совет. 

Член 72 
По барање на домот, одборот или комисијата 

на Собранието, секретарот на Извршниот совет од-
редува кој републички орган на управата односно 
совет ќе им укаже стручна соработка. 

Републичките органи на управата односно со-
вети општат со Народното собрание преку секре-
тарот на Извршниот совет. 

VIII. ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НА 
АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА СОВЕТОТ 

Член 73 
Претседателот на Извршниот совет има кабинет. 
На чело на кабинетот на Претседателот на Со-

ветот стои ш е ф на Кабинетот. 

Член 74 
Шефот на кабинетот го поставува Извршниот 

совет. 
Член 75 

За вршење работи во врска со решавање на 
кадровски; прашања во републичките органи на 
управата и установите во јавните служби што ги 
основаат републичките органи или спрема кои тие 
вршат права и должности одредени со закон (бан-
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ки, комори, стопански здруженија, задружни соју-
зи, Републички завод за социјално осигурување и 
др.) постои Управа за персонални работи. 

Управата за персонални работи, во соработка со 
заинтересираните органи, ја проучува положбата 
и потребите од кадри во републичките органи на 
управата и установите од претходниот став: заедно! 
со Секретаријатот за републички буџет и општа 
управа на Извршниот совет го разгледува праша-
њето за наградување, стручно усовршување и уна-
предување на овие кадри а посебно се грижи за 
правилното спроведување на приправничкиот стаж 
и стипендирањето за усовршување и специјализа-
ција, му дава мислења и предлози на Извршниот 
совет, се грижи за спроведување на заклучоците 
на Извршниот совет по тие прашања, води еви-
денција на раководните кадри во републичките ор-
гани на управата и кадрите што ги поставува или 
за чие поставување дава согласност Извршниот 
совет и приготвува предлози за поставување на тие 
кадри. 

Со работата на Управата за персонални работи 
раководи началник, кој може да има положај на 
државен потсекретар. 

Член 76 
За вршење на административни и технички ра-

боти на Советот постои Административен секрета-
ријат. 

Со работата на Административниот секретари-
јат раководи помошникот на Секретарот на Из-
вршниот совет. 

Секретарот на Советот може да го овласти сво-
јот помошник, ако има положај на државен пот-
секретар, да го заменува во работите од неговата 
надлежност, освен во работите кои се однесуваат 
на работата на Советот. 

Административниот секретаријат може да има 
одделенија, отсеци и бира. 

За вршење на работи во врска со испитувањето! 
на претставките и поплаките упатени до Изврш-
ниот совет и Административниот секретаријат по-
стои Биро за молби и поплаки. 

За вршење работи во врска со доставувањето 
на материјалите за седница на Советот и за орга-
низирање водењето на записник на седниците на 
Советот и неговите одбори и комисии, како и за 
вршење други работи што ќе ги одреди Секретарот 
на Советот, во Административниот секретаријат по-
стои Биро на секретарот на Извршниот совет. 

Организацијата и делокругот на одделни орга-
низациони единици на Административниот секре-
таријат ги пропишува Секретарот на Извршниот 
совет во согласност со Одборот за организационо-
управни прашања., 

Член 77 
За службеничките односи на службениците во 

Административниот секретаријат решава Секрета-
рот на Советот, освен за оние службеници што ги 
поставува Извршниот совет. 

Шефот на Кабинетот во положај на државен 
потсекретар ги има истите овластувања за реша-
вање на службеничките односи на службениците 
во Кабинетот, како и секретар во Советот. 

Секретарот на Извршниот совет може својот 
помошник да го овласти да донесува решенија за 
службеничките односи на службениците во Адми-
нистративниот секретаријат на Советот и службе-
ниците на управата за персонални работи. 

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 78 
Оваа уредба влегува во сила со денот на неј -

зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

На членовите на овој пречистен текст му одго-
вараат членовите на Уредбата за организацијата и 
работењето на Извршниот совет („Службен весник 
на НРМ" бр. 21/58), Уредбата за изменување и до-
полнување на Уредбата за организацијата и ра -
ботењето на Извршниот совет („Службен весник на 
НРМ" бр. 20/59), Уредбата за изменување и допол-
нување на Уредбата за организацијата и работе-
њето на Извршниот совет („Службен весник на 
НРМ" бр. 38/60) и Уредбата за изменување и до-
полнување на Уредбата за организацијата и рабо-
тењето на Извршниот совет („Службен весник нај 
НРМ" бр. 24/62) со назначување во заграда бројот 
на Службениот весник и тоа: 

член 1 на член 1 (21/58); 
член 2 на член 2 (21/58); 
член 3 на член 3 (21/58); 
член 4 на член 4 (21/58); 
член 5 на член 5 (21/58); 
член 6 на член 6 (21/58); 
член 7 на член 7 (21/58); 
член 8 на член 8 (21/58); 
член 9 на член 9 (21/58); ; 
член 10 на член 10 (21/58); 
член 11 на член 11 (21/58); 
член 12 на член 12 (21/58); 
член 13 на член 13 (21/58); 
член 14 на член 14 (21/58); 
член 15 на член 15 (21/58) и чл. 1 (24/62); 
член 16 на член 16 (21/58); 
член 17 на член 17 (21/58); 
член 18 на член 18 (21/58); 
член 19 на член 19 (21/58); 
член 20 на член 20 (21/58); 
член 21 на член 21 (21/58); 
член 22 на член 22 (21/58); 
член 23 на член 23 (21/58); 
член 24 на член 24 (21/58); 
член 25 на член 25 (21/58); 
член 26 на член 26 (21/58); 
член 27 на член 27 (21/58); 
член 28 на член 28 (21/58); 
член 29 на член 29 (21/58); 
член 30 на член 30 (21/58); 
член 31 на член 31 (21/58); 
член 32 на член 32 (21/58); 
член 33 на член 33 (21/58); 
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член 34 на член 34 (21/58), член 1 (38/60) и 
член 2 (24/62); 

член 35 на член 35 (21/58); 
член 36 на член 36 (21/58) и член 2 (38/60); 
член 37 на член 3 (38/60) и член 3 (24/62); 
член 38 на член 37 (21/58) и член 4 (24/62); 
член 39 на член 38 (21/58) и член 5 (24/62); 
член 40 на член 40 (21/58); 
член 41 на член) 41 (21/58); 
член 42 на член 42 (21/58) и член 7 (24/62); 
член 43 на член 43 (2.1/58); 
член 44 на член 44 (21/58); 
член 45 на член 45 (21/58) и член 5 (38/60); 
член 46 на член 46 (21/58); 
член 47 на член 47 (21/58); 
член 48 на член 49 (21/58); 
член 49 на член 50 (21/58); 
член 50 на член 51 (21/58); 
член 51 на член 52 (21/58); 
член 52 на член 53 (21/58); 
член 53 на член 54 (21/58); 
член 54 на член 55 (21/58) и член 8 (24/62); 
член 55 на член 56 (21/58); 
член 56 на член 57 (21/58); 
член 57 на член 58 (21/58); 
член 58 на член 59 (21/58); 
член 59 на член 60 (21/58) и член 9 (24/62); 
член 60 на член 61 (21/58); 
член 61 на член 62 (21/58); 
член 62 на член 63 (21/58); 
член 63 на член 64 (21/58); 
член 64 на член 65 (21/58); 
член 65 на член бб (21/58); 
член бб на член 67 (21/58); 
член 67 на член 68 (21/58); 
член 68 на член 69 (21/58); 
член 69 на член 70 (21/58); 
член 70 на член 71 (21/58); 
член 71 на член 72 (21/58); 
член 72 на член 73 (21/58); 
член 73 на член 74 (21/58), член 2 (20/59) и 

член 10 (24/62); 

член 74 на член 75 (21/58) и член 11 (24/62); 
член 75 на член 3 (20/59); 
член 76 на член 76 (21/58); 
член 77 на член 77 (21/58) и член 4 (20/59); 
член 78 на член 78 (21/58). 

Бр. 01-1208/1 
30 јули1 1962 година 

Скопје 
Секретар 

за законодавство и организација, 
ѓорѓи Ј. Цаца, е- р. 

128. 
На основа точка 5 од Одлуката за определу-

вање на органите во кои ќе се врши проверување 
на обезбедувањето на средствата за работа на 
државните органи и на внатрешната расподелба 
на тие средства според принципите на доходот 
(„Службен лист на ФНРЈ" број 3/62), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА НА ТРОШО-
ЦИТЕ НА РЕДОВНОТО РАБОТЕЊЕ НА ДРЖАВ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ НА ФИНАН-
СИИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ЗА 1962 ГОДИНА 

I 
Висината на средствата за трошоците на ре-

довното работење — за лични и материјални — 
на Државниот секретаријат за работи на финан-
сиите (Државниот секретаријат) на Народна Ре-
публика Македонија за 1962 година, се утврдуваат 
во износ од: 

Динари 68.886.000 (шеесет и осум милиони 
осумстотини и осумдесет и шест илјади) од кои: 
— за лични доходи 51,083.616 дин. 
— за материјални расходи 17,000.000 дин-
— за фонд за заедн. потрош. 802.384 дин. 

Се: 68,886.000 дин-

Средствата за лични доходи се делат на: 
а — Средства за лични доходи на распоредени 

службеници: 
— платен фонд за 1 м. со 15% зголемување во 

однос на XII 1961 год. 1,895.000 
— придонеси 69,84 1,322.468 
— едномесечен личен доход 3,217-468 

За 12 месеци (3,217.468.12) = 38,609.616 
б — Плати на ^распоредени службеници: 
— за 15 службеника со 10% зголем. и 

69,84% придонеси Дин. 6,500-000 
в — Плати на државниот секретар и 

државните потсекретари со 69,84% 
придонеси 3.900.000 

г — Плати за сезонски работници (5 ра-
ботника по 6 месеци работа просечно 
со 15.000 дин. месечно и 69,84 придонеси 759 000 

д — Повремени награди 315.000 
ѓ — Хонорари (наменски средства за 

исплати со придонеси) 1.000.000 

Одобрени лични расходи со 
пресметката 

разлика 

51,083-616 

51,886.000 

+ 802.384 

Оваа разлика се распоредува во фондот за 
заедничка потрошувачка. 

Државниот секретаријат за работи на финан-
сиите и работниот колектив на истиот се обврзува 
да ги извршуваат работите што се ставени во де-
локруг на работата на Државниот секретаријат со 
Законот за органите на управата на НРМ и другите 
прописи, | 

З а извршување на задатоците, Државниот се-
кретаријат се обврзува до 1-У1-1962 год. да изра-
боти план за својата работа во 1962 година-

Колку предвидените работи не можат да се из-
вршат со одредениот број на службеници утврден 
со Правилникот за организација и работа на Др-
жавниот секретаријат, без да бидат зголемени над-
лежноста и делокругот на работата од органот, 
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ИС ќе бара поставување нови службеници кои ќ е 
се плаќаат од веќе утврдените средства за личен 
доход. 

1 1 1 
Износот од претходната точка ќе се покрие од 

одобрените средства по буџетот на Народна Ре-
публика Македонија за 1362 година. 

5 Раздел — Државен секретаријат за работи 
на финансиите партија 1—92, 5—93 до 5—97, во 
висина од 68,886.000. 

III 
На службениците и работниците кои не се 

распоредени на новите работни места во Држав-
ниот секретаријат по новата организација на служ-
бите и систематизацијата на работните места ќе им 
се исплатуваат принадлежностите по ЗЈС, а по-
ложај пите плати да им се определат во рамките 
на Одлуката на Извршниот совет за положај ни 
плати на службениците од републичките органи. 

Заштедите во личните доходи што ќе се по-
стигнат со ослободување на службеници и работ-
ници од претходниот став пред| истекот на отказ-
ните рокови, во случај на запослување вон Др-
жавниот секретаријат, не можат да бидат употре-
бени за зголемување на личните доходи на распо-
редените службеници во Државниот секретаријат-

Заштедите од претходниот став со завршната 
сметка по финансискиот план на Државниот се-
кретаријат за 1962 година ќе се распоредат во пол-
за на буџетот на НРМ и фондот за заедничка 
потрошувачка на Државниот секретаријат во ви-
сина од по 50%. . 

IV 
Во случај на доделување новогодишни награ-

ди на службениците и работниците од републич-
ките органи во текот на 1962 година, Извршниот 
совет ќе обезбеди дополнителни средства за ис-
плата на новогодишни награди и на службениците 
и работниците во Државниот секретаријат. , 

V 
Издатоците на Државниот секретаријат извр-

шени во 1962 година по претсметката во буџетот на 
Народна Република Македонија припаѓаат на товар 
утврдениот износ од точката I на оваа одлука. 

, VI 
Утврдениот износ на средствата од точката I 

на оваа одлука, Народната банка ќе ги ставува 
суксесивно на располагање на одделна сметка на 
Државниот секретаријат на товар расходната смет-
ка 32101 по буџетот на Народна Република Маке-
донија за 1962 година а по налог на Државниот 
секретар. 

ј VII 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на НРМ", а ќе се применува 
од 1 јануари 1962 година. 

Број 09-1694/1 
5 јуни 1962 година 1 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е- р. Александар Грличков, е. р, 

129. 
На основа член 34 од Законот за здравственото 

осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62 
година), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 
ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕ-
СТУВАЊЕ И ИСХРАНА ВО СТАЦИОНАРНИТЕ 
ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ СПЕЦИЈАЛИЗИРА-
НИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ СО ПРИМЕНА НА ПРИРОД-

НИТЕ ФАКТОРИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ 

I. Осигурените лица учествуваат во поднесу-
вањето на трошоците за сместување и исхрана 
(пансионека услуга) во стационирањето установи 
специјализирани за лекување со примена на при-
родните фактори за лекување и во случаите, под 
условите и во висина предвидени со оваа одлука-

II. Осигурените лица учествуваат во поднесу-
вањето на трошоците за пансионска услуга во 
установите од претходната точка во сите случаи, 
освен: 

1. ако е во прашање лекување на смирени ви-
дови белодробна туберкулоза (БК негативно), ту-
беркулоза! плеврити по исчезнувањето на ексу-
датот и сите останати видови на туберкулозни за-
болувања со изгледи за излекување и оспособу-
вање за работа; 

2- ако лекувањето е во врска со професионално 
заболување или повреда на работа, а постои при-
времена неспособност за работа; 

3. ако лекувањето се однесува на заболување 
од полиомилитис, епидемичен хепатит, хемиплеги 
со изгледи за подобрување; 

4. ако на осигуреното лице со одделни сојузни 
прописи му е обезбедено бесплатно користење на 
здравствена заштита (член 67 од Законот за здрав-
ствено осигурување); 

5. ако е во прашање лекување на дете под 15 
годишна возраст. 

III. Учеството во поднесувањето на трошоците 
за пансионска услуга зависи од висината на при-
ходите на осигурените лица и изнесува дел од 
цената на пансионската услуга и тоа: 

а) за првите 30 дена на лекување: 
— за осиг- со месечни приходи до 20.000 д. —15% 
— за осиг. со месечни приходи од 20—30.000 д 30% 
— за осиг. со месечни приходи преку 30.000 д — 50% 

б) за преку 30 дена на лекување: 
— за осиг- со месечни приходи до 20.000 д. —10% 
— за осиг. со месечни приходи од 20—30.000 д. — 20% 
— за осиг. со месечни приходи преку 30 000 д. — 40% 

IV. Во приходите што' се земаат како основица 
при определувањето на учеството од претходната 
точка влегуваат: ^ 

а) примањата на осигуреното лице и членовите 
на потесната фамилија од редовен работен однос 
или по основ на социјалното осигурување, освен 
додатокот на деца; 

б) приходите од земјоделство, згради и други 
професионални дејности што подлежат на одано-
чување. 
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V. Делот на трошоците што го плаќа осигу-
реното лице определен со точка III од оваа од-
лука се утврдува од вкупна и договорена цена на 
чинењето што се однесува до пансионската услу-
га, без трошоците за здравствените услуги и ле-
ковите* 

VI. Делот на трошоците за пансионска услуга 
осигуреното лице го плаќа непосредно во здрав-
ствена установа на начин определен со договор 
помеѓу заводот за социјално осигурување и здрав-
ствена установа. 

Надлежниот завод претходно го утврдува де-
лот на трошоците што осигуреното лице го упла-
тува во здравствената установа. 

VII. По блиски прописи за спроведување на 
оваа одлука донесува Секретаријатот за труд на 
извршниот совет. < 

VIII' Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на 
НРМ", а ќе се применува од 1 јули 1962 година. 

Број 09-1471/1 
21 јули 1962 година , 

'Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, с. р. 

130. 
На основа член 26 од Законот за здравстве-

ното осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр-
22/62), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КЕ СЕ СМЕТА ДЕКА 
ОСИГУРЕНИКОТ ГИ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ФАМИЛИЈА И ДЕКА ЧЛЕНОВИТЕ НА ФА-
МИЛИЈАТА НЕМААТ ДОВОЛНИ ПРИХОДИ ЗА 

ИЗДРЖУВАЊЕ 

I. Во случаите кога користењето на правата на 
здравственото осигурување на членовите на фами-
лијата е условено со нивна издршка од осигуре-
никот, односно членот на фамилијата да нема при-
ходи за издршка (член 23, 24 и 25 од Законот за 
здравствено осигурување), ова право може да се 
остварува ако се исполнети условите предвидени 
со оваа одлука. 

И. Ќ е се смета дека осигуреникот ги издр-
жува членовите на фамилијата ако со осигуре-
никот живеат во заедничко домаќинство а немаат 
сопствени приходи доволни за издршка. 

Доколку членот на фамилијата не живее со 
осигуреникот во заедничко домаќинство ќ е се сме-
та дека го издржува ако осигуреникот учествува 
во трошоците за издршка со најмалку 4.000 ди-
нари месечно по член-

III. К е се смета дека членовите на фамили-
јата и родителите на децата земени на издршка 
немаат сопствени приходи доволни за издржу-
вање, ако приходите од земјоделската дејност, не 
го надминуваат износот од 2.000 динари месечно 
по член на домакинството или други сопствени 
приходи од 6.000 динари месечно. 

Доколку приходите од земјоделската дејност 
не го надминуваат износот од 2.000 динари ме-

сечно по член на домакинството, а членовите на 
фамилијата имаат и други сопствени приходи кои 
не го надминуваат износот од 6.000 динари ме-
сечно, правото на здравственото осигурување се 
утврдува спрема вкупните приходи така што при-
ходот од земјоделската дејност се дели со 20, а 
останатите приходи со 60- В око л ку збирот на двата 
количника не го надминува износот од 100 динари, 
ќе се смета дека членовите на фамилијата немаат 
сопствени приходи доволни за издржување. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРМ", а ќе 
со применува од 1 јули 1962 година. 

Број 09-1472/1 
- 21 јули 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, е. р 

131. 
На основа член 3 од Уредбата за користење 

патнички: автомобили во општествена сопственост 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 28/62), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ 

ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

I. Со оваа садлука се пропишува начинот на 
користењето на патничките автомобили во опште-
ствена сопственост. 

II- Државните органи не можат да имаат пат-
нички автомобили. 

По исклучок Координациониот одбор на Из-
вршниот совет може да одреди одделни државни 
органи да имаат патнички автомобили за служ-
бени работи кога тоа го налага карактерот на 
службата. 

Државните органи од претходниот став пат-
ничките автомобили можат да ги користат само за 
вршење службени работи од својот делокруг. 

III. Патнички автомобили не можат да се да-
ваат на лична употреба. 

По исклучок од претходниот став, на члено-
вите на Извршниот совет, државните секретари и 
на функционерите со нивна положба, можат да им 
се ставаат на располагање патнички автомобили. 

Извршниот совет со посебно решение ќе од-
реди на кои функционери од претходниот став им 
се ставаат на располагање патнички автомобили и 
ќе ги одреди условите и начинот на нивното ко-
ристење-

Секретарите на секретаријатите на Извршниот 
совет, секретарите на републичките совети и функ-
ционерите со нивна положба патнички автомобили 
ќе користат под условите и на начинот што ќе ги 
пропише Извршниот совет со посебно решение. 

IV. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да в а ж и Одлуката за употреба на пат-
нички автомобили дадени на користење на одре-
дени државни функционери и користење на пат-
нички автомобили од страна на старешини на 
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државни органи: („Службен весник на НРМ" бр. 
24/$8 и 16/61). 

V. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на 
НРМ", а ќе се применува од 1. VIII-1962 година. 

Број 09-1744/1 
21 јули 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков, с- р. 

132. 
На основа член бб став 3 од Уредбата за ф и -

нансирање на социјалното осигурување („Службен 
Лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет до-
несува , 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА ЗАКОНИТОСТА НА ФИНАНСОВИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПРЕВЕН-
ТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ЈАНУ-

АРИ—ЈУНИ 1962 ГОДИНА 

1. Се оценува како законит финале ов и от план 
на Републичкиот фонд за превентивна здравствена 
заштита за јануари—јуни 1962 година, под бр. 
07-2083/1 од 16. VII-1962 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 
објавување во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Ррој 09-1575/1 
21 јули 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, с. р. Александар Грличков, с- р. 

183. 
На основа член 20 став 2 од Уредбата за ф и -

нцнСирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ бр. 12/55), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА РАСПОДЕЛУВА НА СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ 
ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1) Се дава согласност на Одлуката за распо-
делба на средства од Фондот за превентивна 
здравствена заштита, што ја донесе Собранието 
на Републичкиот завод за социјално осигурување, 
од 22. VI. 1962 година под бр- 07-2084. 

2) Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 
објавување во „Службен весник на НРМ". 

Број 09-1576/1 
21 јули 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, с- р. 

134. 
На основа член 12 став 1 точка 3 од Законот 

за здравственото осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 22/62), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА 
СТОПАНСКАТА РАБОТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
РИБАРСКИТЕ ЗАДРУГИ НА РЕЧНОТО И ЕЗЕР-

СКОТО РИБАРСТВО ИМ Е ЕДИНСТВЕНО 
ИЛИ ГЛАВНО ЗАНИМАЊЕ 

I. Стопанската работа на членовите на рибар-
ските задруги на речното и езерското рибарство, 
се смета дека им е единствено или главно зани-
мање под условите определени со оваа одлука. 

И- На членовите на рибарските задруги на 
речното и езерското рибарство, стопанската работа 
во рибарската задруга им се смета како единствено 
#1ли главно занимање ако имаат договорна обврска 
за работа во задругата која во годишен просек 
одговара на полно редовно работно време од на ј -
малку 208 часови месечно и ако во секој одделен 
месец остваруваат личен доход најмалку во ви-
сина на минималниот личен доход на работниците 
од подрачјето на општината. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на 
НРМ", а ќе се применува од 1 јули 1962 година. 

Број 09-1473/1 , 
21 јули 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, е* р. 

135. 
На основа точка 1 став 2 и 3 од Одлуката за 

распределба на општите стопи на придонесот за 
социјално осигурување на стопи за поодделни 
гранки на осигурувањето („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 22/59, 24/60 и 10/61), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛЕ А НА ОПШТИТЕ СТОПИ НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА СТОПИ ЗА ОДДЕЛНИ ГРАНКИ НА ОСИГУ-

РУВАЊЕТО 

1. Општите стопи на придонесот за социјално 
осигурување по одбивање на стопата на придоне-
сот за запослување на работниците утврдена во 
глава Х Ш дел, I точка 4 од Сојузниот општествен 
план за 1962 година од 0,4% („Службен лист на 
ФНРЈ" бр- 52/61) и стопата на придонесот за по-
требите на Сојузниот завод за социјално осигуру-
вање од 0,02% се распределуваат: 

Општата стопа 
од 22% од 20% 

а) за здравствено осигурување 9,20 9,20 
б) за долгорочно осигурување 12,38 10,38 

2. Од денот на применувањето на оваа одлука 
престанува да в а ж и Одлуката за распределба на 
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општата стопа на придонесот за социјално осигу-
рување на стопа за одделни гранки на осигурува-
њето („Службен весник на НРМ" број 15/62). 

3. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1962 година-

Број 09-1577/1 . 
24 јули 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

. Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, с- р. 

136. 
На основа точка 1 од Одлуката на Сојузниот 

извршен совет РП бр. 103 од 21. V. 1962 година за 
расподелба на средствата на Фондот за унапреду-
вање развитокот на стопанско неразвиените под-
рачја за 1962 година, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ВО ИЗНОС 
ОД 4.480 МИЛИОНИ ДИНАРИ ОДОБРЕНИ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД СО 
ОДЛУКАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
ЗА РАСНО ДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОН-
ДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ РАЗВИТОКОТ НА 

СТОПАНСКО НЕРАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 
ЗА 1962 ГОДИНА 

Износот од1 4.480 милиони динари доделен на 
Републичкиот инвестиционен фонд со Одлуката на 
Сојузниот извршен совет РП бр- 103 од 21. V. 1962 
година за расподелба на средствата на Фондот за 
унапредување развитокот на стопанско неразвие-
ните подрачја за 1962 година, ќ е се употребат за 
давање кредити за инвестиции за основни сред-
ства и тоа: 

и Л 3 7 . 

На основа член 3 став 2 и 3 од Законот за 
образување на единствени стопански комори 
(„Службен лист на ФНРЈ * бр. 22/62), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА НРМ 

I. Управниот одбор на Стопанската комора на 
НРМ се состои од претседател, двајца потпретсе-
датели и 38 членови. 

II- Управните одбори на досегашните репу-
блички комори односно претседателството на За-
дружниот сојуз на НРМ, во утврдениот број на 
членови од претходната точка, ќе го изберат во 
Управниот одбор на Стопанската комора на НРМ 
следниот број членови: Индустриската комора — 
18 члена; Земјоделско-шумарската комора — 7 
члена; Трговската комора — 6 члена; Задруж-
ниот сојуз — 3 члена; Занаетчиската комора и 
Угостителската комора по 2 члена. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Број 09-1559/1 
11 јули 1962 година 

Скопје ј 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, е- р. 

3.330 мил. дин. 

3.230 мил- дин. 

100 мил. дин. 
ЗОО мил. дин. 
ЗОО мил. дин-
200 мил. дин. 
350 мил. дин. 

— во индустријата и рударството 
од кои: 

а) за основни средства во инду-
стријата и рударството 

б) за истраги во рударството 
— во земјоделството 
— во градежништвото 
т— во угостителството и туризмот 
— за стручно школство 

II 
Поблиската намена, условите и начинот под 

кои ќе се даваат кредити за намените од претход-^ 
гата точка ќе с*Г одредат со посебни одлуки. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Број 04-1771/1 
30 јули 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Брановски, е. р. Ристо Џунов, е. р 

138* 
На основа чл. 11 и 12 од Законот за радио-

дифузните станици („'Сл. лист на ФНРЈ" бр. 52/55 
год.) во врска со чл. 11 став 1 точка 2 од Основ-
ната уредба за установите со самостојно финанси-
рање и „(Сл. лист на ФНРЈ" бр. 51/53 год.), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАДИО-

ДИФУЗНАТА СТАНИЦА „РАДИО - СКОПЈЕ" 

I. Во решението за радиодифузната станица 
„Радио-Скопје" („Сл- лист на ФНРЈ" бр. 11/55 и 
13/58) се внесуваат следните изменувања: 

1. Во точката 1 називот — радиодифузната 
станица „Радио-Скопје" се заменува со „Радио-
телевизија" Скопје. 

2. Точката 2 се менува и гласи: Задача на ра-
диотелевизијата Скопје е: да ја организира и врши 
радиотелевизиската служба, а особено: 

а) да организира и изведува радио и теле-
визиски програм; 

б) да ја проширува мрежата од релеј ни ста-
ници за радиото и телевизијата и на овие да им 
укажува стручна и друга помош; 

в) да организира јавни концерти, економско 
пропагандни и огласио рекламни емисии и други 
приредби со учество на уметнички ансамбли и со-
работници; 
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г) да издава стручни и други публикации за 
унапредување на радио и телевизиски емисии и 
радио и телевизиската служба; 

д) да соработува со соодветни установи во 
земјата и странството. 

3. Називот „Радио-Скопје" во текстот на ре-
шението се заменува со „Радиотелевизија Скопје", 

II- Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Број 09-1685/1 
21 јули 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков, е- р. 

139. 
На основа член 33 став 3 во врска со член 7 

и 8 од Законот за специјалните училишта („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 11/61), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
• ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАВОД ЗА СЛЕПИ ДЕЦА 

И МЛАДИНЦИ 

1. Се основа Завод за слепи деца и младинци 
(во натамошниот текст: Завод). 

Седиштето на Заводот е во Скопје. 
2. Задача на Заводот е: 

— да ги оспособува слепите деца и младинци 
за самостоен живот и работа, 

— да ги подготви за занимања што најмногу 
одговараат на нивните склоности и можности; и 

— да обезбеди предучилишна* воспитување, 
основно и стручно • образование. 

3. За воспитување и образование на слепите 
деца и младинци во Заводот постојат: 

— детска градинка 
— основно училиште 
— школа со практична обука 
— работилници со практична обука 
—• дом 
— стопанство. 

4. За остварување на своите задачи Заводот 
управува со инвентар, уреди и други имоти што 
ќе се попишат и проценат според постојните про-
писи од страна на посебна комисија што ќе ја фор-
мира Заводот. , 

5. Правата на основач према Заводот ги врши 
Советот за социјална политика и комунални пра-
шања на НРМ. 

6- Со денот на применувањето на ова решение 
престанува со работа Училиштето за слепи деца 
во Скопје, а неговите права и обврски и имотот ги 
превзема Заводот со состојба на 1 септември 1962 
година. Со службениците и работниците на Учи-
лиштето ќе се постапи според о|дјредбите на З а -
конот за јавните службеници. 

7. Ова решение влегува во сила од денот на 
неговото објавување во „Службен весник на НРМ" 
а ќе се применува од 1 септември 1962 година. Со 
тој ден престанува важноста на Решението за 

основање на Училиште за слепи деца во Скопје 
(„Службен весник на НРМ" бр. 37/54)-

Број 09-1687/1 • 
21 јули 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков, е- р. 

140. 
На основа член 48 и 49 од Основната уредба за 

установите со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 51/53) и член 15 од Законот за 
социјални установи („Службен весник на НРМ" 
бр. 40/55), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТАТА НА ЗАВОДОТ 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И РАБОТНО ОСПОСО-

БУВАЊЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА ВО ДРАЧЕВО 

1. Заводот за професионално и работно оспо-
собување на слепи лица во Драчево (во натамош-
ниот текст: Заводот), основан со Решение за осно-
вање на Заводот за професионално и работно оспо-
собување на слепи лица („Службен весник на НРМ" 
бр. 38/59) престанува со работа на ден 1 септември 
1962 година- ^ 

2. Правата и обврските како и имотот на За -
водот ќе ги превземе Заводот за тешко психички 
заостанати деца во Демир Капија, со состојба на 
ден 1 септември 1962 година. 

3. Со службениците и работниците на Заводот 
ќе се постапи според одредбите на Законот за јав-
ните службеници. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 септември 1962 година-

Број 09-1686/1 
21 јули 1962 година 

"Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков, е- р. 

141. 
На основа член 3 став 4 од Законот за фор-

мирање на единствени стопански комори („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОТПРЕТ-

СЕДАТЕЛИ НА СТОПАНСКАТА КОМОРА 
НА НРМ 

1. За претседател на Стопанската комора на 
НРМ се именува БЛАГОЈ ПОПОВ, член на Из-
вршниот совет. 

За потпретседатели се именуваат: 
МИТО ДИМИТРИЕВСКИ, народен пратеник; и 
САЛТИР ПУСТИНСКИ, народен пратеник. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Народна Република Македонија"-

Број 09-1553/1 
6 јули 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, с- р. 

142. 
На основа член 4 став 4 од Законот за фор-

мирање на единствени стопански комори („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СЕК-
ЦИИТЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА НРМ 

1. За претседатели на секциите во Стопанската 
комора на НРМ се именуваат: \ 

— САЛТИР ПУТИНСКИ — за претседател 
на Земјоделско-шумарската секција, 

— ФИРУЗ НАЗИМ — за претседател на За -
дружниот сојуз на НРМ (Секцијата за 
унапредување- на задругарството), 

— АСПАРУХ КАНЕВЧЕ — за претседател 
на Угостителската секција, 

— ДИМИТАР БОЈКОВ — за претседател на 
Индустриската секција, , 

— ПЕРО МЕНКОВ — за претседател на З а -
наетчиската секција, 

— МОРИЦ ШАМИ — за претседател на 
Трговската секција. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Број 09-1549/1 
6 јули 1962 година 

; Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, е- р. 

143. 
На основа член 39 став 3 од Законот за др-

жавната управа („Службен лист на ФНРЈ" бр-
13/56), во врска со член 3 од Законот за органите 
на управата на Народна Република Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 14/56), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ПО-
МОШНИК СЕКРЕТАР ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Инж. Кочо Китановски, досегашен помош-
ник на секретарот во Секретаријатот за градеж-
ништво на Извршниот совет се разрешува од 
должност. 

2. За помошник на секретарот во Секретари-
јатот за индустрија на Извршниот совет се назна^ 
чува Инж- Кочо Китановски. , 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување-

Број 09-1698/1 
21 јули 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

144. 
На основа член 5 од Уредбата за оснивање 

Републичка комисија за физичка култура („Служ-
бен весник на НРМ" бр- 34/57), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧКА-

ТА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За секретар на Републичката комисија за 
физичка култура се именува Киро Василев, се-
кретар на Заводот за физичка култура на Народ-
на Република Македонија. ( 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-1676/1 
21 јули 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 1 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

145. 
На основа член 3 став 4 од Законот за обра-

зување единствени стопански комори („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 22/62), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СТОПАНСКАТА 

КОМОРА НА НРМ 

1. За секретар на Стопанската комора на На-
родна Република Македонија, се именува Велимир 
Гиновски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот ка 
неговото донесување-

Број 09-1682/1 
21 јули 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ I 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

146. 
На основа чл. 63 став 3 точка 4 од Законот за 

банките („Сл- лист на ФНРЈ" , бр. 10/61), тон. 15 
став 1 и 2 од Одлуката за насоките за користење 
средствата на ОИФ за инвестиции во земјодел-
ството („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 22/62), Одлуката 
за условите под кои ќе се даваат кредити од сред-
ствата на Републичкиот инвестиционен фонд за 
земјоделството („Сл. весник на НРМ" бр ч 15/62) и 
Заклучокот за поблиските услови под кои Југо-
словенската земјоделска банка од средствата на 
Општиот инвестиционен фонд ќе им одобрува 
кредити на републичките и комунални банки за -
ради давање кредит« по лат на конкурс на непо-



СЈгр- 358 — Бр. 26 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 17 август 1962 

средните корисници за инвестиции во земјодел-
ството („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 26/62), Стопанската 
банка на НР Македонија распишува 

V К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА 
ВЛОЖУВАЊА ВО ОСНОВНИ И ТРАЈНИ ОБРТ-
НИ СРЕДСТВА ЗА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И СИТЕ 
НАМЕНИ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

I. Стопанската банка на Н Р Македонија ќе 
одобрува кредити од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд за основање на нови земјо-
делски објекти, за проширување на земјоделското 
производство, за техничка реконструкција и ра-
ционализација на постојни земјоделски објекти 
што служат за цроизводство за пазарот на сите 
земјоделски производи, а првенствено за производ-
ство на овошје, столно грозје, шеќерна репка, 
месо, млеко и јајца. } 

Кредитите од претходниот став ќ е се одобру-
ваат за сите намени потребни за спроведување 
современ технолошки процес на производство на 
сите земјоделски производи, и тоа: купување на 
земја и за нејзино приведување кон земјоделски 
култури (агромелиорации), производно-градежни 
објекти, овошни и лозови насади, садници, доби-
ток, набавка на опрема и др. како и за трајни 
обртни средства, 

Кредитобарателот со својата инвестициона про 
грама и техничка документација мора да докаже 
дека со бараниот кредит за основни и обртни сред-
ства обезбедува најповолно економско, технолошко 
и техничко решение за високо продуктивно и рен-
табилно производство, и дека е способен, според 
своето вкупно работење, да го отплати кредитот и 
да ги изврши сите други обврски спрема опште-
ствената заедница. 

Одобрените кредити можат да се користат 
само за целта за којашто се одобрени. 

Н. Право за учество на овој конкурс имаат 
сите кредитно способни земјоделски и други сто-
пански организации и установи во земјоделството, 
како и политичко-територијадните единици за по-
требите на земјоделски организации во основување 

III- Барањето за кредит се поднесува на по-
себни обрасци (обр. ПБ бр. 341), што можат да се 
добијат во комуналните банки. 

IV. Кредитобарателот е должен да обезбеди 
сопствено учество во трошоците на инвестицијата, 
кое не може да биде помало од 10% од п р е с м е т -
ковната вредност на инвестицијата, и гарантен 
износ во висина 5% од износот на кредитот. 

Корисниците на кредити од стопански нераз-
виените подрачја не се должни да обезбедат соп-
ствено учество во трошоците на инвестицијата и 
гарантен износ. 

Стопанската банка на НРМ ќ е одобрува осно-
вен кредит во висина до 90% од пресметковната 
вредност на инвестицијата, кој се обезбедува: до 
41% од средствата на Р И Ф и 49% од средствата 
на ОИФ за производи: шеќерна репка, говедско 
и свинско месо, млеко и индустриска преработка 
на млеко, а до 55% од средствата на Р И Ф и 35% 
од средствата на ОИФ за сите други земјоделски 
производи-

Средствата од ОИФ Стопанската банка ги 
обезбедува од Југословенската земјоделска банка 
како учество. , 

V. Кредитобарателот е должен, согласно чл. 40 
од Законот за кредитните и други банкарски ра-
боти, со барањето за кредит да поднесе: 

1) инвестиционен елаборат; 
2) гаранција односно потврда на народниот од-

бор за редовно враќање на кредитот; 
3) гаранција на комуналната банка за обез-

бедување на средства за учество во трошоците на 
инвестицијата — 10% од пресметковната вред-
ност и на средства за гарантен износ — 5% од из-
носот на кредитот, со тоа што овие средства не се 
полагаат на делот на кредитот кој се однесува за 
набавка на земјоделска опрема и добиток; 

4) писмена обврска на комуналната банка дека 
на ^Стопанската банка на НРМ ќе плати пенали 
во висина 1% од бараниот кредит, ако во рок од 
45 дена, по приемот на решението за одобрување 
на кредитот, не склучи договор за кредит со ин-
веститорот; 

5) писмена гаранција на комуналната банка 
дека, воколку биде одобрен кредитот, искажаната 
загуба од стопанската организација ќе биде са-
нирана во рок од една година од денот на одобру-
вањето на кредитот; и 

6) потврда на комуналната банка дека е на-
платен надоместок за преглед на инвестициониот 
елаборат по Тарифата на Стопанската банка на 
Н Р Македонија. 

VI. Инвестициониот елаборат, што се подне-
сува со барањето за кредит, треба да биде изра-
ботен по постојните прописи и да содржи: 

1) Инвестициона програма изработена според 
одредбите од Основниот закон за изградба на ин-
вестиционите објекти („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 
45/61) и извод од записникот за седницата на ра -
ботничкиот совет односно задружниот совет на 
која е донесена инвестиционата програма, ако ин-
веститорот е стопанска организација, односно извод 
од записникот за седницата на основувачот или 
на органот што основувачот ќе го одреди, ако ин-
веститорот е претпријатие во изградба. 

Инвестиционата програма треба да содржи и 
пресметка на потребните обртни средства за функ-
ционирање на основните средства за чија изградба 
односно набавка се бара кредит по овој конкурс. 
Пресметката треба да биде детално дадена посебно 
за трајни обртни средства и посебно за повремени 
обртни средства. 

Кога се бара кредит за трошоци за приве-
дување на земја кон земјоделски култури или за 
купување на земја, инвестиционата програма мора 
да биде посебно поткрепена со податоци и доку-
ментација содржани во Заклучокот за економско-
техничката документација која се поднесува со 
барањата за кредит за подмирување трошоците за 
приведување на земја кон култури или за купу-
вање на земја од приватни сопственици („Сл. лист 
на ФНРЈ" бр. 21/62). 

Кога се бара кредит за трошоци) за групи-
рање на земјиште по пат на арондација, со бара-
њето се поднесува правосилно решение на народ-
ниот одбор на око лиј ата за дозволување спрове-
дувањето на таа арондација. 
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Сметката на рентабилитетот во инвестиционата 
програма треба да биде детално изработена и обра-
зложена до таа мерка што од неа да може да се 
утврди: , 

а) рентабилноста и ефектите само на новите 
инвестициони вложувања за кои се бара кредит 
пресметани посебно за шеќерна репка, говедско и 
свинско месо, млеко и инд. производи на млеко 
и посебно за сите други земјоделски производи;, 

б) рентабилноста за работењето на кредито-
барателот во целина пред и по инвестирањето. 

2) Инвестиционата техничка документација за 
секој инвестиционен објект (проект за технолош-
киот процес, проект за градежниот дел на објек-
тот, проект на инвестицијата и други проекти), 
за чија изградба односно реконструкција се бара 
кредит, треба да биде изработена според одред-
бите од Основниот закон за изградба на инвести-
ционите објекти. 

Предмерот мора да биде изработен по сите по-
зиции на земјоделските, градежните, градежно-
занаетчиските, инсталатерските и други работи, 
за да може од него да се види како се дошло до 
поедини количини на работите во поедини пози-
ции од предоброг-

Претсметката мора да биде изработена по сите 
позиции на предмерот врз основа на единичнитв 
пазарни цени за време на поднесувањето на бара-
њето за кредит. За градежните работи претсмет-
ката мора да биде изработена врз основа трошо-
ците за изведување на работите од страна на гра-
дежно претпријатие. 

Претсметката треба да биде поткрепена со 
анализа на цените на главните позиции од прет-
сметката, со список на цените на основните ин-
вестициони материјали, со анализа на надвореш-
ниот транспорт, бруто платите и структура на ф а к -
торот за работната сила. 

Кога инвестициониот објект, за чија изградба 
односно реконструкција се бара кредит, зависи од 
режимот на водите или е под влијание на тој ре-
жим, техничката документација треба да содржи 
и согласност на водостопанскиот орган. 

3) Спецификација на опремата, со означување 
главните карактеристики и цената на секоја по-
зиција и тоа посебно за домашната и посебно за 
увозната опрема, како и транспортните трошоци 
на опремата и монтажните работи. 

4) Спецификација на другите трошоци (кадри, 
проектирање, истражни работи, надзор и др-) со 
детално образложение за секој од овие трошоци. 

VII. Другите услови за одобрување на кредит 
се следните: 

1) Најниската годишна лихвена норма која 
треба да се понуди при пријавувањето на бара-
њето е 1% за купување на земја и нејзино при-
ведување кон култури, а 2% за другите инве-
стиции'. 

2) Рокот за отплата на кредитот не може да 
биде подолг за кредитите: ( 

— за градежни објекти и работи од 30 години 
— за долгогодишни насади од 20 години 
— за купување на земја или не ј -

зино приведување кон земјо-
делски култури од 20 години 

— за набавка на добиток или земјоделска 
опрема од одредениот рок за амортизација на тех-
ничкото средство или на производниот капацитет; и 

— за трајни обртни средства од рокот за от-
плата за основното средство, освен ако овој рок 
е покус од 15 години. Во тој случај рокот за от-
плата за трајни обртни средства не може да беде 
подолг од 15 години. 

VIII- Гаранциите за редовна отплата на кре-
дитите ги даваат народните одбори. 

IX. Првенство за добивање на кредит по овој 
Конкурс имаат кредитобарателите: 

1) што ќе понудат поголемо сопствено учество 
во инвестицијата; 

2) што постигнуваат подобра рентабилност на 
инвестиционото вложување; и 

3) што по измирување™ на сите придонеси, 
височината на чистиот приход во една година која 
се постигнува само со новите вложувања во ос-
новни и трајни обртни средства, ќе му биде ед-* 
каква на износот на пресметковната вредност на 
вложувањата во основни и трајни обртни средства 
поделен со пондерираните максимални рокови за 
отплата на кредитот од точка VII под 2) на овој 
конкурс или поголема од тој износ. 

X. Барањето за инвестиционен кредит со ин-
вестициониот елаборат и со прилозите, се подне-
сува во два примерка до територијално надлежната 
комунална банка. 

XI- Барањата за кредит според овој конкурс 
ќе се поднесуваат почнувајќи од петтиот ден по 
објавувањето на конкурсот во „Службен весник на 
НРМ" во месечни рокови, а Стопанската банка на 
Н Р Македонија веднаш ќе ги зема во разгледу-
вање и доколку ги исполнуваат условите на кон-
курсот ќе бидат одобрувани во рамките на распо-
ложивите средства-

XII. Во се друго за овој конкурс важат од-
редбите од Законот за кредитите и други банкар-
ски работи, како и останатите прописи што се од-
несуваат на кредитите за инвестиции. 

Број 439 , 
27 јули 1962 година 

Скопје 
СТОПАНСКА БАНКА 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Прет. на Управниот одбор, 
Д. Шекерински, е- р. М. Романо, е. р. 

На основа точ. 1 од Решението за овластување 
Одборот за стопанство на Извршниот совет на 
НРМ за давање согласност на конкуренте за кре-
дити од Републичкиот инвестиционен фонд бр. 
09-379/1 од 4-П-1961 година, Одборот за општи 
стопански прашања при Извршниот совет на НРМ 
дава согласност на V-от конкурс за давање кре-
дити од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд за вложувања во основни средства и трајни 
обртни средства за сите производи и сите намени 
во областа на земјоделството. 

Број 02-1791/1 , 
1 август 1962 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Р. Џунов, е. р. 
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Ом асен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11683/1 од 2 јули 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Спировска Вељка, родена на 14 јули 1947 година 
во Карловац, од мајка Ѓорѓевиќ Ленка, така што 
во иднина роденото име ќе ќ гласи Марија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". . (217) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 11483 од 2 јули 1962 го-
дина, ја одобри промената на роденото име на 
Цветкова Даница, родена на 22 март 1944 година 
во с« Јурумлери, Скопска околија, од татко Цвет-
ков Љубе и мајка Ивана, така што во иднина ро-
деното име ќе и гласи Олгица. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (214) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
На НРМ, со решението бр. 11485 од 7 јули 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Вуков Мамуран, роден на ден 7 март 1962 година 
во Скопје, од мајка Флорина, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Драги. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (215) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 11484 од 7 јули 1962 го-
дина, ја одобри промената на роденото име на Б у -
нова Кезибан, родена на 7 март 1962 година во 
гр- Скопје, од мајка Флорина, така што во иднина 
роденото име ќе & гласи Лидија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (216) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите под рег. бр. 14, 
страна 27 е запишано следното: Земјоделската за-
друга „Илија Андоновски" од село Нежилово, со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната Богомила под бр. 2331 од 23-У1-1959 година, е 
ставена под редовна ликвидација. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Богомила под бр. 01-2359 од 16-УП-1959 год. 
за членови на ликвидационата комисија се назна-
чени следните лица: Јован Михајл овски, претсе-
дател, Никола Јордановски и Александар Коцевски. 

За ликвидатор на Земјоделската задруга „Илија 
Андовски" од село Нежилово е назначен со реше-
нието на Народниот одбор на општината Богомила 
под бр. 2359 од 10-1-1962 година Ангел Манчевски. 
Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето, сметано од 
19-У-1962 година. 

На досегашните потписници на задругата и тоа: 
Ацо Темелков Коцевски, претседател, и Младен 
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Манев Апостоловски им престанува правото за пот-
пишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 313/62. (838) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека со решението на судот Л. бр. 13/56 од 6-Ш-1962 
год. е заклучена постапката за присилна ликвида-
ција на Градежното претпријатие „1 мај" од Прилеп 
и истото престана да постои како правно лице, би-
дејќи е избришано од регистарот на стопанските 
организации што го води овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Л. бр. 
13/56. (853) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 264, страна 759 е запишано следното: 
на досегашниот директор на Производното прет-
пријатие „Бабуна" — Титов Велес Оцедовски Пан-
че му престанува правото за потпишување, бидејќи 
е разрешен од должност со решението на Народ-
ниот одбор на општината Титов Велес бр. 7362/1 
18-УШ-1961 година. Исто така му престанува пра-
вото за потпишува и на Настев Димитар. 

За директор на претпријатието е назначен, со 
решението на Народниот одбор на општината Ти-
тов Велес под бр. 6259/1 од 15-УП-1961 год. Димче 
Христов Нејков и за книговодител е назначен Су-
гарев Лазо. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето, сметано од 24-УШ-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр.547/61. (1241) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 242, страна 751 е запишано следното: 
На досегашниот директор на Земјоделското сто-
панство „Борец" од е. Жилче, Тетовско, агроном 
инженер Несторовски Милош му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи со решението на На-
родниот одбор на општината Теарце бр. 01-6479/1 
од 11-УП-1961 година е разрешен од должност. 

За директор на стопанството е назначен, со 
решението бр. 01-6479/1 од 11-УП-1961 година, инж. 
агрономот Мирко Тодоровски. Тој стопанството ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето со стариот регистриран пот-
писник Борис Петров Станковски, ш е ф на смет-
ководството, сметано од 24-111-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје,, Фи 
бр. 548/61. (1244) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 363, страна 19 е запишано следното: 
Перо Јовановски, досегашен директор на Индустри-
ското рударско претпријатие во изградба „Рудник" 
— Неготино, со решението на Народниот одбор на 
општината Неготино под бр. 2161/1 од 21-УШ-1961 
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год. е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен, со 
решението на Народниот одбор на општината Не-
готино бр. 2162/1 од 21-УШ-1961 год., Петар Паун-
ков. Тој претпријатието ќе го потпишува, задол-
ж у в а и раздолжува во границите на овластувањето, 
сметано од 18-1Х-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 577/61. (1265) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 165, страна 443 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Градежното прет-
пријатие „Гранит" од Скопје и тоа: в. д. директорот 
инж. Кочо Китановски, Бранко Митровиќ, раково-
дител на стспанско-сметководниот сектор, и инж. 
"Тодор А. Иванов им престанува правото за потпи-
шување. 

За директор на претпријатието е назначен, со 
решението на Народниот одбор на општината Ида-
и ј а — Скопје бр. 10504 од 1-УП-1961 година, Саве 
Гаџовски. Тој претпријатието ќе го потпишува, за -
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со новоназначените потписници: Стево Гур-
ков Андоновски, раководител на стопанско-сметко-
водниот сектор, Папазовски инж. Наум, главен ин-
женер, Кочоски инж. Наум, главен инженер, и 
Момчило Панов Петровски, сметководител, и ста-
рите регистрирани потписници Киро Дачевски, ш е ф 
на техничко оперативниот сектор, и Димче Воин-
цалиев, економист, сметано од 20-1Х-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 584/61. (1270) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 486, страна 1360 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје бр. 04-12898/1 од 12-1Х-
1961 година Претставништвото во Скопје на ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 4 на Генералните трговински 
застаплиштва „Прогрес" од Белград во иднина ја 
менува фирмата и истата ќе гласи: „Прогрес" — 
претпријатие за меѓународно трговинско посреду-
вање и застапува — Белград — Дирекција за 
НРМ — Скопје. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје под бр. 04-12898/2 од 
12-1Х-1961 година Дирекцијата за НРМ — Скопје 
на „Прогрес" — претпријатие за меѓународно 
трговинско посредување и застапства — Белград 
го преместува седиштето од ул. „Иво Рибар Лола" 
бр. 4 на ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 2 во Скопје. 

За в. д. директор на Дирекцијата е назначен 
Зендел ски Тодора Панче, кој нема да биде пот-
писник, а раководителот Душан Јакимов Јованов-
ски е сменет а и понатака останува на работа. 

Дирекцијата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 586/61. (1276) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 612, страна 505 е запишано следното: 
Досегашниот ш е ф на сметководството на Претпри-
јатието за производство на детска конфекција „На-
ше дете" од Скопје Младен Печеновиќ е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За ш е ф на сметководството иа претпријатието 
е назначен Христовски Никола. Тој претпријатие-
то ќ е го потпишува, задолжува и раздолжува во 
границите на овластувањето со стариот регистри-
ран потписник Митовски Томе сметано од 12-1Х-
1961 година и тоа: перменентните документи ќе ги 
потпишува Томе Митевски, а во негово отсуство 
шефот на сметководството, додека финанеовите ќе 
ги потпишуваат заеднички. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 566/61. (1278) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 366, страна 37 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Трговското претприја-
тие за промет со текстил, галантерија и конфекција 
„Сутјеска" од Титов Велес и тоа: Јовче Илиевски^ 
директор, и Благој Слабев, комерцијалне^ се раз-
решени од должност и им престанува правото за 
потпишување. 

За директор на претпријатието, со решението 
на Народниот одбор на општината Титов Велес 
бр. 10675/1 од 4-Х1-1960 година, е назначен Јовче 
Дебрлиев. Тој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со новоназначените потписници и тоа: ѓор-
ѓи Крстев, комерцијалне^ и Васил Тодоров, ш е ф 
на сметководството, сметано од 26-1Х-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 598/61. (1280) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 201, страна 601 е запишано следното: 
Досегашниот в. д. директор на Фабриката за про-
изводство на конзерви во изградба — Куманово 
Олга Б а ј ал ска, со решението на Народниот одбор 
на општината Куманово бр. 11391/1 од 27-У1-1961 
година, е разрешена од должност и и престанува 
правото за потпишување како в. д. директор. 

За директор на фабриката, со решението на 
Народниот одбор на општината Куманово бр. 11392/1 
од 27-У1-1961 година, е назначен Младен Саздевски. 
Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето со ново-
назначениот потписник Олга Б а ј ал ска, технички 
директор, и старите потписници: Владо Тасевски, 
книговодител, и Војо Стојановски, земјоделски тех-
ничар, сметано од 6-Х-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 613/61. (1291) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 406, страна 323, свеска II е запишано 
следното: Деловниот' сојуз за механизација т— К а -
вадарци, согласно со одлуката на Управниот одбор 
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на Деловниот сојуз за механизација — Кавадарци 
од 24-11-1961 година и решението на Народниот од-
бор на општината — Кавадарци бр. 01-4123 од 
29-У-1961 година прерасна во претпријатие под 
име: Претпријатие за поправка на земјоделски ма-
шини, земјоделски услуги, промет со резервни де-
лови и снабдување на земјоделието со механиза-
ција „Машино-ремонт" — Кавадарци. 

Предмет на работењето на претпријатието е: 
поправка и одржување на земјоделски машини, 
вршење на земјоделски услуги, снабдување на зем-
јоделието со селскостопански машини и резервни 
делови, механички услуги и преработка на метални 
производи. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Ата-
нас Златковски, в. д. директор. 

Истовремено, со решението на Народниот од-
бор на општината Кавадарци бр. 01-4123 од 29-У-
1961 година, е одобрено конституирањето на прет-
пријатието. 

Од регистарот на задругите од рег. бр. 76, стра-
на 269, свеска I е избришан досегашниот Деловен 
сојуз за механизација — Кавадарци, а претприја-
тието се пренесува во регистарот на претприја-
тијата и дуќаните под рег. бр. 406, страна 323, све-
ска II. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 567/61. . (1295) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 43, страна 127 е запишано следното: 
Досегашниот потписник на Претпријатието за ту-
ристичко сообраќајни сервисни услуги и оправки 
„Аутотурист" од Скопје Трајковски Антов Божидар, 
ш е ф на комерцијално^ одделение, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За шеф на комерцијално^ одделение на прет-
пријатието е назначен Недевски Лазар. Тој прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со старите 
потписници Живковски Милутин Ѓоко, директор, 
и Гене Ганов Динев, ш е ф на сметководството, сме-
тано од 4--Х-1961 година. 

Во случај на спреченост отсатност или болест 
на еден од двајцата потписници Живковски Ми-
лутин Ѓоко, директор, и Гене Ганов Динев, ш е ф 
на сметководството, претпријатието ќе го потпишу-
ва новоназначениот потписник Недевски Лазар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 608/61. (1298) 

Окружниот стопански суд ЕО ШТИП објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-УШ-1961 год. на страна 136, под ред. бр. 5 е 
запишано следното: Илија К. Филиповски, досе-
гашен директор на Угостителското претпријатие 
„Белград" од Делчево, е разрешен од должност. 
За директор на претпријатието е назначен Стојан 
Глигоров Ангеловски. 

Уписот на новоназначениот директор е извршен 
согласно решението бр. 01-2972 од 11-УП-1961 год., 
донесено од НО на општината Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 136/61. (1322) 

КОНКУРСИ . 
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈАТА — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место Секретар на. 

режија на телевизија 

УСЛОВИ: Кандидатот треба да има факултет-
ско образование. Предност имаат кандидатите со-
неколку годишен стаж во културно просветна 
струка. ( 

Настап на работа од 1 октомври 1962 година. 
Плата според Правилникот за плати на Р а -

диотелевизија — Скопје. 
Молбите таксирани со педесет динари таксена 

марка се поднесуваат во секретаријатот на Радио-
телевизија — Скопје-

Подробни информации во врска со конкурсот 
можат да се добијат во секретаријатот на Радио-
телевизија — Скопје. (1081> 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
ПРИ НО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

распишува 

К О Н К У Р С 
за следните упразнети работни места: 

1. Управител на Работничкиот универзитет в а 
гр. Куманово. 

2. Директор на Народниот театар во Куманово^ 

УСЛОВИ: 
Кандидатите под точка 1) треба да имаат з а -

вршено висока или виша стручна спрема и н а ј -
малку 10 години работен стаж од кои преку & 
години на раководни работни места* 

Кандидатите под точка 2) треба да имаат в и -
сока или виша школска спрема и најмалку 5 го-
дини! работен стаж на уметничко поле или р а -
ководни места. 

Молбите со куса биографија, како и доку-
ментите по чл. 31 од Законот за јавните службе-
ници да се достават до Комисија за службеничките 
работи при Народниот одбор на општината К у -
маново. 

Настап на работа по истекот на конкурсот. 
Овој конкурс има важност 15 дена од денот 

на објавувањето во „Службен весник на НРМ". 
(1032) 

ВОЕНАТА ПОШТА 3982 — ДЕМИР КАПИЈА 

распишува 
$ 

К О Н К У Р С 
за прием во служба: 

1) Градежен инженер, 
2) Правник. 
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УСЛОВИ: Под 1) градежен факултет, стручен 
испит и најмалку 3 години практика; под 2) пра-
вен факултет, стручен испит и мајмалку 3 години 
практика-

Плата по Законот за јавните службеници и 
армиски како и теренски додаток. 

Молбите со прилозите: препис од дипломата, 
•биографија и др. докази за работењето се доста-
вуваат до Воената пошта 3982 — Демир Капија . 
Молбите се таксираат со 50 динари таксени марки. 

Конкурсот е отворен до пополнување на ра-
ботните места. (1033) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА ФНРЈ — ЦЕНТРАЛА ЗА НР 

МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за прием на еден референт во Дирекцијата за 
.девизни работи при Централата на Народната банка 

за НР Македонија Скопје 

УСЛОВИ: Кандидатот треба да има завршено 
економски факултет и потполно познавање на ан-
глискиот јазик. Во предвид доаѓа кандидат со 
практика и без практика-

Платата спрема Привремениот правилник за 
расподелба на средствата на личните доходи на 
службениците и работниците од Народната банка 
на ФНРЈ. 

Молбите со биографија, детален опис на ра-
ботите, во колку кандидатот е работел, препис од 
дипломата и останатите потребни документи да се 
достават до Народната банка на Ф Н Р Ј — Центра-
ла за НР Македонија — Скопје. 

Во предвид доаѓаат кандидати кои ги испол-
нуваат условите по член 31 од Законот за јавните 
службеници. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Конкурсот ќе остане отворен и по овој рок во 
колку не се пополни упразнегото работно место. 

(1083) 

На основа член 33 од Законот за јавните служ-
беници, Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на општината Идадија — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работните места: 

1- Референт по земјоделие и шумарство 1 
2. Референт по разрез на данок од инди-

видуални земјоделци и разрез на такси 1 
3. Референт по социјална заштита 1 
4. Просветен советник 1 
УСЛОВИ: 
Кандидатот под точка 1) да има завршено 

земјоделско-шумарски факултет, со над о години 
работен стаж; 

Кандидатот под точка 2) треба да има завр-
шено виша или средна стручна спрема, со над 3 
години работен стаж; 
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Кандидатот под точка 3) треба да има завр-
шено школа за социјални работници и над 3 го-
дини работен стаж; 

Кандидатот под точка 4) треба да има завр-
шено филозофски факултет, со над 5 години ра-
ботен стаж. 

Молбите со потребните документи, согласно со 
член 31 од Законот за јавните службеници, да сб 
доставуваат до Комисијата за службенички работи 
на Народниот одбор на општината Идадија — 
Скопје. 

Конкурсот ќ е трае до пополнување на работ-
ните места- (1068) 

ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА 

(Поледелски смер) 
во Струмица 

р а е л и т у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставници (професори или предавач* 
на виша школа) 

I 
Вишата земјоделска школа во Струмица бара 

постојани или хонорарни професори или предавачи 
на виши школи по следните предмети: 

— еден за познавање на почвите; 
— еден за агрохемија; 
— еден за политичка економија со социологија; 
— еден за општо полед ел ство; 
— еден за маслодавни култури; 
— еден за производство на памук: и други 

влакнодавни култури; 
— еден за производство на тутун и шеќерна 

репа; 
— еден за заштита на растенијата — фитопато-

логија; 
— еден за наводнување на гсоледел ските к у л -

тури; 
— еден за организација на производството. 

II 
УСЛОВИ: 

Спрема Законот за високото школство во На -
родна Република Македонија и Законот за јавните 
службеници. 

III 
Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-

њето. 
До колку работните места останат непополнети, 

конкурсот останува отворен до пополнувањето. 
Еден кандидат може да конкурира за два или 

повеќе сродни предмети. 
Стапувањето на должност од 1. X. 1962 год. или 

по договор. 
За кандидатите надвор од Струмица, обезбеден 

стан. 
За поблиски информации заинтересираните да 

се обратат до Секретаријатот на Школата. 
Молбите уредно таксирани да се поднесуваат 

до Секретаријатот на Вишата земјоделска школа — 
Струмица. (1029) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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СОДРЖИНА 

Страна 
127. Пречистен текст на Уредбата за органи-

зацијата и работењето на Извршниот совет 341 
128 Одлука за висината на средствата на 

трошоците на редовното работење на Др-
жавниот секретаријат за работи на ф и -
нансиите на Народна Република Маке-
донија за 1962 година — — — —• — 351 

129. Одлз^ка за учеството на осигурените лица 
во поднесувањето на трошоците за сме-
стување и исхрана во стационарните 
здравствени установи специјализирани за 
лекување со примена на природните ф а к -
тори за лекување — — —• — — — 352 

130. Одлука за условите под кои ќе се смета 
дека осигуреникот ги издржува члено-
вите на фамилија и дека членовите на 
фамилијата немаат доволни приходи за 
издржување — — — — — — — — 353 

131. Одлука за користење патнички автомо-
били во општествена сопственост — — 353 

132- Одлука за оцена законитоста на финан-
совиот план на Републичкиот фонд за 
превентивна здравствена заштита за ј а -
нуари—јуни 1962 година — — — -— 354 

133. Одлука за давање на согласност на Од-
луката за расподелба на средства од 
Фондот за превентивна здравствена за-
штита — — — — — — — — — 354 

134. Одлука за условите под кои1 се смета 
дека стопанската работа на членовите на 
рибарските задруги на речното и езер-
ското рибарство им е единствено или 
главно занимање — — — — — — 354 

135. Одлука за расподелба на општите стопи 
на придонесот за социјално осигурување 
на стопи за одделни гранки на осигуру-
вањето — — — — — — — — — 354 

Страна 
136. Одлука за расподелба на средствата во 

износ од 4.480 милиони динари одобрени 
на Републичкиот инвестиционен фонд со 
Одлуката на Сојузниот извршен совет за 
распсделба на средствата на Фондот за 
унапредување развитокот на стопанско 
неразвиените подрачја за 1962 година — ЗГ>5 

137- Одлука за бројот на членовите на Уп-
равниот одбор на Стопанската комора 
на НРМ — — — — — — — — — 35Ѕ 

138. Решение за изменување на Решението за 
радио-дифузната станица „Радио-Скопје" 355 

139. Решение за основање Завод за слепи 
деца и младинци — — — —1 — — 356 

140. Решение за престанок со работата на За-
водот за професионално и работно оспо-
собување на слепи деца во Драчево — 356 

141. Решение за именување претседател и 
потпретседатели на Стопанската комора 
на НРМ — — — — — — — — — 356 

142. Решение за именување претседатели на 
секциите во Стопанската комора на НРМ 357 

143- Решение за разрешување и назначување 
помошник секретар во Секретаријатот на 
Извршниот совет — — — — — — 357 

144. Решение за именување секретар на Ре-
публичката комисија за физичка култура 357 

145. Решение за именување секретар на Сто-
панската комора на НРМ — — — — 357 

146. V конкурс за давање кредити од сред-
ствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд за вложувања во основни и трајни 
о б р т и средства за сите производи и сите 
намени во областа на земјоделството — 358 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Попгг. фах. 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/—698 

при Народната банка — Скопје. Граф ечки завод ..Гоне Делчев*" (3856) — Скоте 


